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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شـرور أنفسـنا وسـيئات    
اهللا  هال إال إل أعمالنا، من يهده اهللا فهو املهتدي ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن

 .وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهـا  {

بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَـانَ   وبثَّ منهما رِجالًا كَثريا ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ
يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تمـوتن  {] النساء[ })1(علَيكُم رقيبا 

وقُولُـوا  يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّـه  {] آل عمران[ })102(إِلَّا وأَنتم مسلمونَ 
  ].األحزاب[ })70(قَولًا سديدا 
  :أما بعد

فهذا شرح متوسط بني اإلطناب اململ واإلجياز املخل للمنظومة البيقونيـة وهـو   
  " . مفاتيح العلوم " الرابع ضمن سلسليت 

كما حرصت على وضـوح العبـارة ،    .وقد قمت بترقيم األبيات  وشرح كلماا
ثيـل  لكـل مسـألة، وعـزو كـل كـالم إىل مصـدره،        والتم، وتفكيك ألفاظ املؤلـف  

  .وحاولت التحقيق يف مسائل اخلالف 
وأختم كل نوع من أنواع احلديث خبالصة تشـمل كـل مسـائله بعـدها أسـئلة      

  .تطبيقية
كما قمت بإكمال ما تركه املؤلف من أنواع احلـديث ومـا أمهلـه مـن مسـائله      

  . حسب ما يتناسب مع هذا املنت
  .دينا ملا اختلف فيه من احلقوأسأل اهللا أن يه
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)1( 

1 

  .دراية احلديث علم و ،رواية احلديث علم: ينقسم علم احلديث إىل قسمني
  :رواية احلديث علم تعريف:أوال 
 وأفعالـه  أقوالـه  مـن  وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  النيب إىل أضيف ما على يشتمل علم

 أضـيف  ومـا  ألفاظها، وحترير وضبطها وروايتها واخلُلقية، اخلَلقية صفاتهو وتقريراته
  .كذلك التابعي أو الصحايب إىل

  .النقل طريق يف ال ينقل فيما البحث رواية احلديث علم فموضوع
     ورد، كمـا  وروايتـه  عليـه  باحملافظة وذلك احلديث، نقل يف اخللل عن الصون ومثرته
  :)وهو املقصود هنا( دراية احلديث علم تعريف:ثانيا 

  والرد القبول حيث من واملنت السند أحوال ا يعرف قواعدب علمهو 
  .واختاره السيوطي". علم بقونني يعرف ا أحوال السند واملنت:"وقال ابن مجاعة  -
علم يعرف به حال الراوي واملروي من حيث القبول والرد ومـا  :"وقال العراقي  -

  ".اصطالح أهله يتعلق بذلك من معرفة 
إىل معرفـة حـال   معرفة القواعد الـيت يتوصـل ـا    :" العسقالين وقال ابن حجر -

  ".الراوي واملروي
 علـم  فأمـا  احلديث، رواية وعلم دراية احلديث علم بني الفرق يظهر وبذلك* 

 قواعـد  بوضـع  أي، عـام  بشـكل  املـردود  من املقبول معرفة إىل يوصل دراية احلديث
 فيظهـر  تريـده  الـذي  املعـني  احلديث يف يبحث فإنه رواية احلديث علم وأما. عامة،

 يبحـث  إذا فهـو  وشـرحه،  روايته ويضبط مردود، أو مقبول أنه القواعد تلك بتطبيق
 أصـول  بني وكالفرق اإلعراب، وبني النحو بني كالفرق بينهما فالفرق تطبيقيا، حبثًا

  .الفقه وبني الفقه
                                      

 واليواقيـت   02وتدريب الراوي للسـيوطي  ص  1/255انظر النكت البن حجر حتقيق ربيع املدخلي )1(
ومنهج النقد يف علوم احلديث لنور الـدين   14 وتيسري مصطلح احلديث ص 1/230والدرر للمناوي 

  .30عتر ص 
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2 
وهو ما انتهى إليه السند من كـالم  واملنت  ،عن طريق املنت وهو اخبارهو السند 

  .أوغريه
3 
 الذي به املعمول احلديث يعرف املقبول ومبعرفة .من احلديث عن املردودقبول متييز امل
 يفسر أو الكرمي، القرآن يف جممال ورد حكم به يفصل أو الشرعي، احلكم به يثبت

  .حنو ذلكو مبهم، أمر به
 إليه وينتبه فيترك به يعمل ال الذي الضعيف احلديث يعرف املردود ومبعرفة

  .به يعملون وال فيه، جاء مبا حيتجون وال به يغترون فال املسلمون
4 

  .احملافظة على  الشريعة اإلسالمية وأحكامها وأدلتها
5 
  :أمساؤه كثرت املكانة وتلك األمهية ذه العلم هذا كان ملَّا

  .متنوعة ومعارف متعددة علوم خالصة لكونه" احلديث علوم: "فسمي
 مبرتلـة  منه وهو رواية احلديث لعلم أصال لكونه" احلديث أصول علم: "وسمي

  الفقه من الفقه أصول
ــمي ــم: "وس ــب وقواعــده أصــوله لكــون" احلــديث مصــطلح عل ــا تغل  عليه

  .الفنية االصطالحات
  .رواية احلديث علم يقابل لكونه" دراية احلديث علم: "وسمي

6 
  :أول من ألف فيه على أقوال أمههااختلف يف علماء احلديث و

 .يف الرسالة )204ت ( الشافعي حممد بن إدريس اإلمام •
 . يف جزئه) 219ت (احلميدي عبد اهللا بن الزبري  •
 .يف مقدمة صحيحه) 261ت (اإلمام مسلم بن احلجاج  •
 .يف رسالته إىل أهل مكة) 275ت (األشعث أبوداود سليمان بن  •
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 .يف علله) 279ت ( أبوعيسى حممد بن عيسى الترمذي  •
 .يف احملدث الفاصل) 360ت ( أبو حممد احلسن بن خالد الرامهرمزي  •
  .يف معرفة علوم احلديث) 406ت (أبوعبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم  •

  .هذا العلميف النبذة التارخيية عن نشأة  ويأيت تفصيل ذلك
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)1( 

إن أسس هذا العلم وقواعده األساسية قد نبه عليها الكتاب والسنة مثل قولـه  
  ].6: سورة احلجرات آية [ ﴾فَتبينوا بِنبإٍ فَاسق جاَءكُم إِنْ َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿: تعاىل

 الرسولِ إِلَى ردوه ولَو بِه أَذَاعوا الْخوف أَوِ الْأَمنِ من أَمر همجاَء وإِذَا﴿: وقوله
  .]83: سورة النساء آية [ ﴾منهم يستنبِطُونه الَّذين لَعلمه منهم الْأَمرِ أُولي وإِلَى

ه فـرب حامـل   نضر اهللا امرأ مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه غري«: rو قوله 
  .)2(»..فقه إىل من هو أفقه منه 

  .)3(»كفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما مسع«: rوقوله 
  .)4(»من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«: rوقوله 
  .)5(»من حدث عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني«: rوقوله 

بـار وكيفيـة ضـبطها    ففي هذه النصوص احلث على مبدأ التثبـت يف أخـذ األخ  
  .باالنتباه هلا ووعيها، والتدقيق يف نقلها لآلخرين

وخري مثال على حرص الصحابة على مبدأ التثبت يف نقل األخبار حـديث أيب  
 tفـأتى أبـو موسـى     tكنا يف جملس عند أيب بن كعـب  : قال  tسعيد اخلدري

ع أحـد مـنكم   أنشدكم اهللا هل مس: مغضبا، ويف رواية فزعا مذعورا، حىت وقف فقال
وما :  tفقال أُيب »االستئذان ثالث فإن أذن لك وإال فارجع«: يقول rرسول اهللا 

                                      
: ، ومنهج النقد يف علوم احلديث لنور الدين عتر ص65-13: انظر املنهج املقترح للشريف حامت ص )1(

-14: وعلوم احلديث لصـبحي الصـاحل ص   48-32: ، واحلديث النبوي حملمد الصباغ ص51-72
: قيق تدريب الراوي، وتيسري علوم احلديث للطحان ص، ومقدمة عبد الوهاب عبد اللطيف لتح144

فمابعـدها،  والسـنة   -278وحبوث يف تاريخ السـنة املشـرفة ص    41وقواعد التحديث ص  14 -9
  .61-39النبوية الشريفة يف القرن السادس اهلجري ص 

  )230(وابن ماجه  )2656(الترمذي  )2(
  .ورجح الدارقطين إرساله )30(ابن حبان و )4993(وأبو داوود  )5(مسلم يف مقدمة صحيحه  )3(
  .وهو حديث متواتر )  2134( ومسلم  ) 110(  البخاري  )4(
  .tعن املغرية )41(وابن ماجه  )2662(والترمذي  ) 01( مسلم يف مقدمة صحيحه  )5(
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أمـس ثـالث مـرات فلـم يـؤذن يل       tاستأذنت على عمر بن اخلطـاب : ذاك؟ قال
فرجعت مث جئته اليوم فدخلت عليـه فأخربتـه أين جئـت أمـس فسـلمت ثالثـا مث       

: لو استأذنت حىت يؤذن لك؟ قلتقد مسعناك وحنن حينئذ يف شغل ف: انصرفت قال
فواهللا أوجعن ظهرك أو بطنـك أو لتـأتني   : ، قالrاستأذنت كما مسعت رسول اهللا 

  .مبن يشهد لك على هذا
 tفواهللا ال يقوم معك إال أحدثنا سنا قم يا أبـا سـعيد  : tفقال أُيب بن كعب
  .)1(»يقول هذا rمسعت رسول اهللا : فقلت tفقمت حىت أتيت عمر

هو الذي سن للمحدثني التثبـت  «: كما يقول اإلمام الذهيب tر لقد كان عم
  .)2(»يف النقل
يعين أنه حرص على إشاعة هذه السنة وتعليمها وأخذ الرعية على التزامهـا  «

  .)3(»والتشديد يف ذلك وهي سنة التوثق والتحري للسنة
أدركت عشرين ومائة مـن أصـحاب الـنيب    : وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال

r املسجد فما كان منهم حمدث إال ود أن أخاه كفاه احلديث، وال مفت إال ود أن يف 
  .)4(أخاه كفاه الفتيا

وعندما بدأت الفنت يف آخر عصر الصحابة أعلنوا بكـل صـراحة مـيالد علـم     
قال رسول : إنا كنا إذا مسعنا رجال يقول«:  tاجلرح والتعديل إذ يقول ابن عباس

أصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول مل ابتدرته أبصارنا و rاهللا 
  .)5(»نأخذ من الناس إال ما نعرف

مل يكونـوا  «: وعلى هذا النهج سار أئمة التابعني، فهذا حممد بن سريين يقـول 
مسوا لنا رجالكم فينظر إىل أهل السنة : يسألون عن اإلسناد فلما وقعت الفتنة قالوا

                                      
  .واللفظ له )2153(ومسلم  )6245(البخاري   )1(
  .1/6تذكرة احلفاظ  )2(
  .19: ف حامت صاملنهج املقترح للشري )3(
  .)2199(وابن عبد الرب  )21(وأبو خيثمة يف العلم  )58(ابن املبارك يف الزهد  )4(
  .1/112واحلاكم  )432(والدارمي  )  21( مسلم يف مقدمة صحيحه  )5(
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  .)1(»هل البدع فال يؤخذ حديثهمفيؤخذ حديثهم وينظر إىل أ
إن هـذا العلـم ديـن فـانظروا عمـن تأخـذون       «: وقال حممد بن سريين أيضا

  .)2(»دينكم
وبناء على ذلك أصبح احلديث ال يقبل إال بعد معرفة صحة سنده وبذلك ظهر 

  .علم اجلرح والتعديل والكالم على الرواة ومعرفة املتصل واملرسل وحنو ذلك
  .)3(بن سريين يستخدم مصطلح اإلسناد ومصطلح املرسل فهذا اإلمام حممد

وكذلك اإلمام حممد بن شهاب الزهـري تكلـم يف حكـم املرسـل وذكـر اسـم       
  .وحنو ذلك كثري )4(اإلسناد

وما إن جاء عصر أتباع التابعني حىت كثرت املصنفات يف تدوين السنة كاجلامع 
واجلامع حملمد بن إسحاق ، )هـ150(والسنن لعبد امللك بن عبد العزيز بن جريج 

واملوطأ والسـنن حملمـد بـن    ) هـ153(واجلامع ملعمر بن راشد ) هـ151(بن يسار 
) هــ 161(، واجلامع لسفيان بن سعيد الثـوري  )هـ156(عبد الرمحن بن أيب ذئب 

، والسـنن  )هـ181(واملسند لعبد اهللا بن املبارك ) هـ179(واملوطأ ملالك بن أنس 
  .)5(وغريهم) هـ183(هلشيم بن بشري 

وكما مت تقعيد علم مصطلح احلديث فيقل أن جتد مصـطلحا مـن مصـطلحات    
شـعبة بـن   : احلديث إال وقد تداوله العلماء من أهل هذا العصـر كيـف ال وفـيهم   

وسفيان بـن سـعيد الثـوري    ) هـ179ت (ومالك بن أنس )  هـ160ت (احلجاج 
) هــ 181ت (بـارك  وعبد اهللا بـن امل ) هـ175ت (والليث بن سعد ) هـ161ت (

وحيىي بن ) هـ204ت (وحممد بن إدريس الشافعي ) هـ198ت (وسفيان بن عيينة 
                                      

  .)422(والدارمي  ) 27( ومسلم يف املقدمة  )3640(أمحد  )1(
  .)150(طيب يف الكفاية واخل )425(والدارمي  ) 26(  مسلم يف املقدمة  )2(
  .1/171انظر سنن الدارقطين  )3(
  .132-1/131انظر اروحني البن حبان  )4(
وقواعد التحـديث ص   301-300وحبوث يف تاريخ السنة املشرفة ص 46:  انظر املنهج املقترح ص )5(

  .86والسنة النبوية الشريفة يف القرن السادس اهلجري ص 70
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  .)1(وغريهم كثري) هـ198ت (وعبد الرمحن بن مهدي ) هـ198ت (سعيد القطان 
ففي هذا العصر تكلموا على كل أنواع احلديث كالصحيح والضعيف واملرفوع 

كر والشاذ واملضطرب والباطل وما ال أصل واملوقوف واملرسل واملنقطع واملتصل واملن
  .)2(له والتدليس والتلقني وطرق التحمل وألفاظ اجلرح والتعديل وغري ذلك

بل بلغ األمر إىل درجة التقعيد والتـنظري علـى يـد اإلمـام الشـافعي يف كتابـه       
  .)3(الرسالة

ـ وهو العصر الذهيب للسنة ) هـ300-200(مث جاء القرن الثالث ـ من حوايل 
الذي اكتمل فيه تدوينها وتقعيد قواعد علم مصطلح احلديث على يـد كبـار أئمـة    

وعلي ) هـ233ت (وحيىي بن معني ) هـ241ت (احلديث من أمثال أمحد بن حنبل 
وأيب بكـر بـن   ) هـ219ت (واحلميدي عبد اهللا بن الزبري ) هـ234ت (بن املديين 
عمرو بن علي الفالس و) هـ238ت (وإسحاق بن راهويه ) هـ235ت (أيب شيبة 

  ). هـ255ت (وعبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي ) هـ249ت (
وحممـد بـن حيـىي    ) هــ 256ت (وإمام هذه الصنعة حممد بن إمساعيل البخاري 

وأيب داود سـليمان بـن   ) هــ 261ت (ومسلم بـن احلجـاج   ) هـ258ت (الذهلي 
ت (ذي وأيب عيسـى حممـد بـن عيسـى الترمـ     ) هــ 275ت (األشعث السجستاين 

ت (وأمحد بن شـعيب النسـائي   ) هـ275ت (وحممد بن يزيد ابن ماجة ) هـ279
  .)4(وغريهم كثري جدا) 303

ويف هذا العصر ظهرت طالئع املؤلفات يف مصطلح احلـديث كجـزء احلميـدي    
الذي نثـره اخلطيـب يف كفايتـه، ومقدمـة صـحيح      ) هـ219ت (عبد اهللا بن الزبري 

                                      
والسنة النبوية الشريفة  301-300وحبوث يف تاريخ السنة املشرفة ص 47: ص انظر املنهج املقترح  )1(

  .87يف القرن السادس اهلجري ص 
  .48: انظر املنهج املقترح ص )2(
 87السنة النبوية الشريفة يف القرن السادس اهلجري ص)3(
ة النبويـة  والسـن  303-302وحبوث يف تاريخ السـنة املشـرفة ص   57-56: انظر املنهج املقترح ص )4(

  .94-89الشريفة يف القرن السادس اهلجري ص
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، )275ت( ، ورسالة أيب داود إىل أهل مكة)هـ261ت (مسلم بن احلجاج القشريي 
  .املعروف بالعلل الصغري وقد شرحه ابن رجب) هـ279ت (والعلل للترمذي 

مث جاء القرن الرابع وفيه ألف الرامهرمزي أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن 
كتابـه احملـدث الفاصـل بـني الـراوي والـواعي، لكنـه مل        ) هـ360: حوايل( خالد 

ت (وأبو عبـد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا ابـن البيـع احلـاكم النيسـابوري         يستوعب، 
كتابه معرفة علوم احلديث، ولكنه مل يهذب ومل يرتب، وذكر فيه مخسني نوعا ) هـ405

يف كتابـه توجيـه النظـر، وبـذلك بلـغ      ) هــ 1338ت (وقد خلصه طاهر اجلزائري 
  .مصطلح احلديث أقصى غايات الشيوع واالستقرار

فـألف  ) هــ 430(و نعيم أمحد بـن عبـد اهللا األصـفهاين املتـوىف سـنة      مث جاء أب
فصـنف  ) هــ 463ت (مستخرجا على كتاب احلاكم، مث اخلطيب أبو بكر بن علـي  

وغريمها " اجلامع آلداب الشيخ والسامع"وكتاب " الكفاية يف قوانني الرواية"كتاب 
  .من الكتب املفردة يف املصطلح

: فألف كتابه) هـ544(اليحصيب املتوىف سنة مث جاء القاضي عياض بن موسى 
  .وهو خاص بكيفية التحمل واألداء" اإلملاع يف ضبط الرواية وتقييد األمساع"

مـا ال  "فجمع جزءا مساه ) هـ583ت (مث أبو حفص عمر بن عبد ايد املياجني 
  .وهو صغري قليل الفائدة" يسع احملدث جهله

و عمرو عثمان بن عبـد الـرمحن بـن عثمـان     وبعد كل هؤالء وغريهم جاء األستاذ أب
" مقدمة ابن الصالح"املشهور بـ" علوم احلديث"فصنف كتابه  )هـ643ت (الشهرزوري 

  .مجع فيه ما تفرق يف غريه من الكتب اليت سبقته وذكر حنوا من ستني نوعا
ولكثرة مجعـه وحتريـره تلقتـه األمـة بـالقبول فعكـف عليـه العلمـاء بالـدرس          

  .شرح والنظم واملعارضة واالنتصار وأصبح العمدة ملن جاء بعدهواالختصار وال
، )هــ 794ت (،  والبدر الزركشي )هـ806ت (فلكل من زين الدين العراقي 

  . عليه نكت جيدة) هـ852(واحلافظ ابن حجر العسقالين 
حماسـن  : "ومسـاه ) هــ 805ت (واختصره مع التهذيب والزيادة احلافظ البلقيين 

يف ) هــ 676ت (واختصر اإلمام النووي ". كتاب ابن الصالحاالصطالح وتضمني 
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كتابه اإلرشاد مث اختصره يف التقريب الذي شرحه احلافظ جالل الـدين السـيوطي   
  ".تدريب الراوي"يف كتابه ) هـ911ت (

ت (كما شرحه الزين العراقي والسـخاوي وبرهـان الـدين القبـاقيب احللـيب       
  ).هـ851

املنهل الروي يف خمتصـر  "يف كتابه ) هـ733ت (ة واختصره بدر الدين بن مجاع
ت (وشرحه سبطه عز الدين حممد بـن أيب بكـر بـن مجاعـة     " علوم احلديث النبوي

  ).هـ819
يف خمتصر علـوم احلـديث الـذي    ) هـ774ت (واختصره عماد الدين ابن كثري 

  ".الباعث احلثيث: "شرحه أمحد حممد شاكر يف
  .ين واء الدين األندلسي وكثري من العلماءواختصره أيضا عالء الدين املاردي

التبصرة " يف ) هـ806ت (ونظمه زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي 
، وشرحها بشرحني مطول وخمتصر، وأجود شروحها فتح املغيث للسخاوي "والتذكرة

  ). هـ902ت (
وأخـرى لربهـان   ) هــ 879ت (وعلى شرح املؤلف حاشية لقاسم بن قطلوبغا 

فـتح  "وامسه ) هـ928ت (؛ وشرحها زكريا األنصاري )هـ855ت (دين البقاعي ال
وشـرحها اجلـالل   ) هــ 1189ت (وعليه حاشية ألمحد بـن علـي العـدوي    " الباقي

صـعود  "يف ) هــ 894ت (وشرحها القطب اخلضـري  " قطر الدرر"السيوطي وامسه 
  .غريهمو) هـ983ت (وزين الدين عبد الرمحن بن أيب بكر العيين " املراقي

وللسيوطي ألفية عارض ا ألفية العراقي مجع فيها زيادات كثرية وهـي عبـارة   
وهي أمجع منظومـة يف علـم املصـطلح وتسـمى     " تدريب الراوي: "عن نظم لكتابه

وشرحها املؤلف بالبحر الذي زخر شـرح ألفيـة األثـر    . "األثر علم يف الدرر نظم"
وفيـه  " منهج ذوي النظر" الترمسي يف لكنه مل يتم، وشرحها حممد حمفوظ بن عبد اهللا

  .أغالط
وأحسن شروحها هو شرح حممد بن علي بن آدم الولوي األثيويب، وألمحد شاكر 

  .عليها حاشية مفيدة
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لتقـي الـدين بـن دقيـق     " االقتراح يف بيان اإلصـطالح : "ومن كتب هذا العلم
صـة يف  ، واخلال)هــ 748ت (، واملوقظة لشمس الدين الـذهيب  )هـ702ت (العيد 

واملختصر املنسـوب للجرجـاين   ) هـ816ت (أصول احلديث لشرف الدين الطييب 
  ).هـ1304ت (وشرحه حممد عبد احلي اللكنوي 

وقـد  ) هــ 840ت (ومنها تنقيح األنظار حملمد بن إبراهيم املعـروف بـالوزير    
  ".توضيح األفكار"يف ) هـ1182ت (شرحه حممد بن إمساعيل الصنعاين 

البــن حجــر " خنبــة الفكــر: "صــرات يف مصــطلح احلــديث ومــن أنفــع املخت
وعلـى شـرحه حاشـية    " نزهة النظـر "وقد شرحها املؤلف يف ) هـ852(العسقالين 

وحاشية البن قطلوبغا، وشرح لولـده  " قضاء الوطر"وتسمى ) هـ1041ت (اللقاين 
، )هــ 821ت (نتيجة النظر، وشرح للكمال الشـمين املـالكي   : كمال الدين يسمى

وشـرح لعبـد الـرؤوف    ) هــ 1014(لى شرح املصنف للمال علي القاري وشرح ع
ونظمها الكمال ) هـ1138ت (وشرح حملمد صادق السندي ) هـ1031ت (املناوي 

والشـيخ  ) هــ 1182ت (واألمري الصـنعاين  ) 893ت (الشمين والشهاب الطويف 
  .حممد بن أمحد الشاعر

  ).هـ804ت (التذكرة لسراج الدين ابن امللقن : ومنها
  ).هـ1332ت (قواعد التحديث جلمال الدين القامسي : ومنها 

 بـن  املنظومـة البيقونيـة لعمـر   : ومن أصغر املختصرات يف هذا الفن وأشهرها
  ).هـ1080ت (حممد بن فتوح البيقوين الدمشقي 

وشـرحها احلمـوي   ) هــ 1229ت (وقد شرحها حممد بن صعدان احلاجري  -
ت (وزاد عليهما حممد بن عبد البـاقي الزرقـاين    وابن امليت الدمياطي ومجع بينهما

وعليه حاشية لعطية األجهوري، وشرحها حممد صديق بن حسـن خـان   ) هـ1122
  .ويسمى العرجون يف شرح البيقون) هـ1307ت (القنوجي البخاري 

  .وهذا الكتاب الذي بني يديك شرح هلا نسأل اهللا اإلخالص والقبول والتوفيق
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هذه هي البسملة وهي آية من سورة النمل إمجاعا وحيث ذكرت يف القرآن عند 

  .)1(من تواترت يف قراءته على الراجح
كـل  «: وإمنا بدأ املصنف ا اقتداء بالقرآن الكرمي والسنة املطهرة، وأما حديث

  .فال يصح )2(»أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن الرحيم فهو أقطع
كتبت : جهة معناها فالباء لالستعانة هنا وهي الداخلة على آلة الفعل حنوو من 

  .بالقلم
  .)3(االسم مشتق من السمو وهو العلو وقيل من السمة وهي العالمة و

ومتعلق اجلار وارور فعل متأخر يناسب املقام وإمنا قدرناه فعال ألن األصل يف 
  .ه تعاىل، ولكي يفيد احلصرالعمل الفعل وقدرناه متأخرا تيمنا بامس

  .لفظ اجلاللة علم على املعبود حبق سبحانه وتعاىل و
أصله إله على وزن فعال مبعىن مفعول قاله اجلوهري، وقيل بأنه غري مشتق : قيل

  .)4(قاله اخلليل
صفتان دالتان على كمال رمحته سبحانه وتعاىل، والـرمحن   و

دل على الكثرة واالمتالء، واملقصـود بـه بيـان عظمـة وكثـرة      على وزن فعالن وهو ي
  .رمحته

﴾ رحيمـا  بِـالْمؤمنِني  وكَـانَ ﴿: )5(واملقصود بالرحيم إيصال الرمحة إىل املرحـوم 
  .ومعىن البسملة االستعانة باهللا تعاىل واالعتماد عليه]. 43: األحزاب[

                                      
  .1/250ونشر البنود  22: والنجوم الطوالع ص 1/271النشر يف القراءات العشر  )1(
ـيص      51: وأدب اإلمالء للسـمعاين ص ) 1210(اجلامع ألخالق الراوي  )2( ـر يف التلخ ـزاه ابـن حج لألربعـني   3/151وع

ـيوطي مـع أن     .1/6كي يف طبقات الشافعية البلدانية للرهاوي ومن طريقه السب ـووي والس واحلديث حسنه ابن الصالح والن
ـا يف  : مداره على أمحد بن حممد بن عمران قال الذهيب قال اخلطيب كان يضعف يف احلديث، وقال األزهري ليس بشيء، كم

ـه   : "، وروي بلفظ1/9ريفيوالتحجيل للط) 1(ح 1/29وانظر اإلرواء  ، مث هو معلول أيضا باإلرسال،1/173امليزان  ـدأ في ال يب
  .وضعفه الدارقطين والبيهقي وغريمها )1894(وابن ماجه  )4840(عند أيب داود " حبمد اهللا

  .1167: والقاموس ص 490: ومعجم مقاييس اللغة ص 2/1733انظر الصحاح للجوهري  )3(
  .1/62والنهاية البن األثري  13/469ولسان العرب  2/1624انظر الصحاح  )4(
  .91- 1/90انظر مدارج السالكني  )5(
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  :قال الناظم رمحه اهللا
1  

 

  
 

: اقتداء بكتاب اهللا وحلديث أي هذا النظم بعد البسملة  قوله 
املـدح والثنـاء   : و احلمد يف اللغـة   )1( » كل كالم ال يبدأ فيه باحلمد هللا فهو أجذم «

الثنـاء بـالكالم علـى    : "أو هـو " وصف احملمود بالكمال حمبة وتعظيما: "واصطالحا
االختياري على وجه التعظيم ومتعلقه القلب واللسان فقط، والشكر يكون اجلميل 

  :باللسان واجلنان واألركان فهو أعم متعلقا قال الشاعر
  أفــادتكم النعمــاء مــين ثالثــة   

 

  يــدي ولســاين والضــمري احملجبــا 
 

ال فرق بني : ولكنه أخص سببا ألنه ال يكون إال يف مقابل نعمة، وقال اللحياين
  .)2(شكر، وعليه مشى صاحب القاموساحلمد وال
يعين حال كوين مصليا، والصالة من اهللا قيل الرمحة ومن املالئكة  قوله 

صالة اهللا علـى رسـوله   «: االستغفار ومن اآلدميني الدعاء واألرجح قول أيب العالية
 لِّوصـ ﴿: ، وأصل الصالة يف اللغـة الـدعاء قـال تعـاىل    )3( »ثناؤه عليه عند املالئكة

هِملَيإِنَّ ع كلَاتص كَنس م103: سورة التوبة آية [ ﴾لَه[.  
  اسم من امساء النيبr ومعناه الذي كثرت خصاله احملمودة، قال ،

  :األعشى
  هـا اللُإليك أبيت اللعـن كـان كَ  

 

  )4(إىل املاجد القرم اجلـواد احملمـد   
 

  أي أفضل وأشرف  أ وأنبأ أي أخرب ومنـه  : رب تقولاخل: النبأ"مننب
  .)5("أخذ النيب ألنه أنبأ عن اهللا تعاىل فهو فعيل مبعىن فاعل

                                      
مع أن فيـه قـرة    )339(وحسنه النووي يف األذكار  )1894(واللفظ له وابن ماجه  )4840(أبو داود  )1(

  .)2(بن عبد الرمحن وهو ضعيف، وأعله أبو داود والبيهقي باإلرسال والدارقطين واأللباين يف اإلرواء 
  .252: موس صوالقا 158-3/155انظر لسان العرب  )2(
  )10(التفسري باب : البخاري تعليقا كتاب )3(
  .3/157واللسان  1/400الصحاح  )4(
  .1/111الصحاح للجوهري  )5(
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وقيل من النبوة وهو املكان املرتفع ألن اهللا قد رفع مكانة النيب ومرتلته، والنيب يف 
  ".من اختصه اهللا من عباده برتول الوحي عليه حبكم شرعي: "االصطالح

 ق، واملعىن أن اهللا أمره أن يبلـغ رسـالة مـن عنـده وهـي      األلف لإلطال
  :اإلسالم، قال كثري

  لقد كذب الواشون ما حبث عندهم
 

ــول    ــلتهم برسـ ــر وال أرسـ   بسـ
 

جـاءت  : والرسول هو الذي يبلغ أخبار من بعثه أخذا مـن قـوهلم  . )1(أي رسالة
مها واحـد ال  : لاإلبل رسال أي متتابعة، واختلفوا يف الفرق بني الرسول والنيب، فقي

الرسول من أوحي إليه بواسطة امللك شفاها والنيب : فرق بينهما وهو الظاهر، وقيل
من كانت نبوته إهلاما ومناما، وقيل الرسول من جاء بشرع جديد والـنيب مـن جـدد    
شرع من قبله، ورجحه اآللوسي ويبطله أن عيسـى رسـول وإمنـا جـاء جمـددا لـدين       

  .موسى
ي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والـنيب مـن أوحـي إليـه ومل     الرسول من أوح:  وقيل

  .)2(يؤمر بالتبليغ ورجحه ابن أيب العز وفيه نظر إذ كيف يأمر اهللا بكتمان شرعه
 :مث قال الناظم رمحه اهللا

2  
 

  
 

 خزونـة يف الـنفس   اسم إشارة للمفرد املؤنث واملشار إليه هي املعاين امل
بعد ترتيلها مرتلة احملسوس لكمال ظهورها لديه، وإن كانت اإلشارة بعد التصنيف 

  .وهذا هو الظاهر ألن املقدمة هي آخر ما يكتب فاملشار إليه هو هذا النظم
  للتبعيض       أي أنواعـه واملقصـود علـم احلـديث درايـة

عـد الـيت يتوصـل ـا إىل معرفـة حـال       ويسمى مصطلح احلديث وهو معرفة القوا
علـم  : "وقال عـز الـدين ابـن مجاعـة     )3(الراوي واملروي قاله ابن حجر العسقالين

                                      
  .3/114وذيب األمساء واللغات  2/1181انظر الصحاح  )1(
وذيب األمساء واللغـات   15-14والرسل والرساالت لألشقرص  158: انظر شرح الطحاوية ص )2(

3/114.  
 34النكت البن حجر ص  )3(
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  :وعليه مشى السيوطي يف ألفيته فقال. )1("بقوانني يعرف ا أحوال السند واملنت
ــد   ــوانني حت ــديث ذو ق ــم احل   عل

 

ــنت وســند   ــدرى ــا أحــوال م   ي
 

  .)2(ه وغايته معرفة املقبول واملردودوموضوعه الراوي واملروي عن
من قول أو فعل rما أضيف إىل النيب : "واصطالحا )3(واحلديث لغة ضد القدمي
  .)4(ما أضيف إىل الصحايب: وقيل يدخل فيه" أو تقرير أو وصف وحنو ذلك

واملقصود جمموعة مـن أنـواع احلـديث     )5(أي مجاعة قلت أو كثرت : قوله
  .اع احلديث اثنان وثالثونوعدد ما ذكر من أنو

  من هذه األنواع  أي جاء وذكر   أي مع فهذه واو املعيـة
    التعريـف أو  : ، واصـطالحا )6(احلد لغة منتهى الشيء وغايتـه وأصـله املنـع

  .)7(اجلامع املانع، أو قول يشتمل على ما به االشتراك وما به االمتياز
  :واع فقالمث شرع يف بيان هذه األن

1 
3  

 

  
 

بـدأ بـه ألنـه أشـرف هـذه       أي أول هذه األنواع هو  : قوله
األقسام، والصحيح فعيل مبعىن فاعل من الصحة وهي حقيقة يف األجسام واستعماهلا 

  .)8(ذي شفي من األمراضهنا جماز، والصحيح لغة الربيء من كل عيب وال
                                      

  .75وقواعد التحديث ص 41:  انظر تدريب الراوي ص )1(
  .1/6انظر توضيح األفكار  )2(
  78واملصباح ص153والقاموس ص 1/263الصحاح للجوهري  )3(
  .61وقواعد التحديث ص  1/6والتوضيح  42: التدريب ص )4(
  .3/282ولسان العرب  1/429الصحاح  )5(
  .250: والقاموس ص 3/140اللسان  )6(
  .74: التعريفات للجرجاين ص )7(
  .508-2/507ولسان العرب  207: القاموس احمليط ص )8(
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 مسع مـن  ي ماراوال ينقلبأن  عرفه الناظم بقوله : واصطالحا
احلديث الذي ثبت عـن الـنيب   ": قال احلميدي شيخ البخاري. الذي روى عنه هشيخ
r 1("هو أن يكون متصال غري مقطوع معروف الرجال(.  

 أضـافه، وأخـذه إمـا مـن      من أسند الشيء إذا نسـبه  أو : اإلسناد لغة
السند وهو ما عال وارتفع من سفح اجلبل ألن املسند يرفعه إىل قائله أو مـن قـوهلم   

 .)2("فالن سند أي معتمد
وقيـل اإلسـناد رفـع احلـديث أو      )3(السند واإلسناد اإلخبار عن طريق املـنت  و

د هـو املـنت   إضافته إىل قائله، والسند اإلخبار عن طريق املنت، وما انتهى إليه السـن 
مأخوذ من املنت الذي هو الصلب والظهر، أو ما صـلب مـن األرض، أو مـن متـتني     

  .)4(القوس بالعصب وهو شدها به
حـدثنا أبـو   : حدثنا أبو اليمان قال أخربنا شعيب قال) 14(مثال قال البخاري 

والذي نفسـي بيـده ال يـؤمن    «: rعن النيب  tالزناد عن األعرج عن أيب هريرة 
  .» أكون أحب إليه من والده وولدهأحدكم حىت

حدثنا أبو الزناد عن األعـرج  : حدثنا أبو اليمان قال أخربنا شعيب قال: فقوله
  .هو املنت »إخل... والذي نفسي بيده«: وقوله. هي السند tعن أيب هريرة 

منقطع السند، فإن كان االنقطاع مما يلي  وخرج بقول الناظم 
ملعلق وإن كان مما يليه صلى اهللا عليه وسـلم فهـو املرسـل، وإن كـان     املصنف فهو ا

بسقوط راويني متتاليني فاملعضل، فإن تفرقا أو كان بواحد فقط فاملنقطع، وإن خفـي  
  .االنقطاع فاملدلس واملرسل اخلفي

الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منـه ألنـه أكثـر أو     : قوله
                                      

  .163: النكت البن حجر ص و 24: الكفاية ص  )1(
  .41: انظر تدريب الراوي ص )2(
  .ونفى وجود فرق بينهما وذكر أن التفرقة بينهما وهم للسيوطي 62: لغة احملدث ص )3(
: ومنهج النقـد يف علـوم احلـديث لعتـر ص     37: واملنهل الروي البن مجاعة ص 1/8األفكار للصنعاين  توضيح )4(

33.  
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  .من مثله ال حيتمل منه التفرد أو انفراد ،أحفظ
عن  مالك عن زيد بـن   )1(مثاله ما روى عبد ايد بن عبد العزيز بن أيب رواد

إمنـا األعمـال   «: rعن الـنيب   tأسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري
  .احلديث )2(.»... بالنيات

 واحملفوظ ما رواه غري واحد مـن أصـحاب مالـك كعبـد اهللا بـن مسـلمة عنـد       
مثال كلهم عن حيىي بن سعيد األنصـاري عـن حممـد بـن إبـراهيم      ) 54(البخاري 

  .rعن النيب  tالتميمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن اخلطاب
بعلة قادحة، والعلة هي سبب خفي يقدح يف صحة احلـديث مـع    قوله 

طريق الوليد بن من )] 399)/(892[(أن الظاهر سالمته منها، مثاهلا ما رواه مسلم 
ال يـذكرون  : "يف حديث البسـملة وفيـه   tمسلم عن األوزاعي عن قتادة عن أنس

فاألوزاعي مل يسمع من قتادة " بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أول القراءة وال يف آخرها
وإمنا كتب إليه كما يف مسلم، مث هو خمالف لرواية أصحاب قتادة كأيوب وأيب عوانة 

ذه الزيادة مث الراوي عن األوزاعي هو الوليد بن املسـلم وهـو   وغريمها مل يذكروا ه
 .)3(مدلس تدليس التسوية

4  
 

  
 

هذا هو الشـرط الرابـع للحـديث الصـحيح وهوعدالـة       : قوله
 بفعـل  االسـتقامة علـى ديـن اهللا   : "واصـطالحا  )4(الرواة  والعدالة لغة االسـتقامة 

  ".املأمورات وترك املنهيات، واالبتعاد عن خوارم املروءات
، قـال ابـن عاصـم    "العدالة ملكة حتمل على مالزمـة التقـوى واملـروءة   : "وقيل
  :األندلسي

ــائرا   ــب الكب ــن جيتن ــدل م   والع
 

  ويتقـــي يف الغالـــب الصـــغائرا 
 

                                      
  ".صدوق عابد رمبا وهم: " )4096(روى له األربعة ومسلم يف املتابعات وقال يف التقريب  )1(
  .203-1/167واإلرشاد للخليلي  6/342احللية أليب نعيم  )2(
  .122-118: ح صانظر التقييد واإليضا )3(
  .2/1314والصحاح  928: القاموس ص )4(
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ــان  ــو يف العيـ ــيح وهـ ــا أبـ   ومـ
 

ــان    ــروءة اإلنسـ ــدح يف مـ   )1(يقـ
 

أن يبلغ احلديث  أي تام الضبط وهو : اخلامس فبينه بقولهأما الشرط 
أن يكون حافظا متيقظا غري مغفل وال سـاه  ب" كما مسعه من شيخه وال يتم ذلك إال 

  .)2("وال شاك يف حاليت التحمل واألداء
الضـبط ضـبطان،   «: ، قـال ابـن معـني   )3(وينقسم إىل ضبط صدر وضبط كتاب

  .)4(»ا صاحل كاتب الليث ضبطه ضبط كتابضبط صدر وضبط كتاب، وإن أب
عدالة الـرواة ومتـام ضـبطهم    : ثالثة وجودية وهي: إذن فشروط الصحيح مخسة

  .الشذوذ والعلة: واتصال السند، واثنان عدميان مها
  .أي أن ذلك مشترط يف كل رواة السند قوله 

 مـدا ألنـه   أي قد ثبت ضبط هذا الراوي ثبوتـا معت
  .صادر ممن يعتمد عليه يف هذا الفن

ويعرف الضبط مبقارنة رواية الراوي برواية غريه مـن أصـحاب نفـس الشـيخ     
  .املعروفني بالضبط واإلتقان فإن وافقهم فهو ضابط وإال فال

  :فوائد*
  :تعرف صحة احلديث بثالثة أمور -1
  .أن تتوفر فيه صفات احلديث الصحيح -أ

  .صحاح كالبخاري مثالوجوده يف أحد ال -ب
  .أن ينص على صحته من يعتمد تصحيحه من أهل احلديث -ج
  :ينقسم الصحيح إىل قسمني -2
  .صحيح لذاته وهو الذي ذكر الناظم شروطه -أ

  .وهو احلسن إذا تقوى بطرقه: صحيح لغريه -ب
                                      

  .1/195البهجة شرح التحفة  )1(
  .1/8توضيح األفكار  )2(
  .144: الغاية يف شرح اهلداية ص  )3(
  .22: شرح لغة احملدث ص )4(
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  :أعلى درجات الصحيح -3
  .ما اتفق عليه البخاري ومسلم -أ

  .ما انفرد به البخاري -ب
  .ما انفرد به مسلم -ج
  .ما كان على شرطهما -د

  .ما كان على شرط البخاري -هـ
  .ما كان على شرط مسلم -و
  .)1(ما كان على شرط غريمها ممن يشترط الصحة -ز
  .جيب العمل باحلديث الصحيح إمجاعا  - 4
  :)2(أصح األسانيد  - 5
  .حازم عنهإمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب :  tعن أيب بكر الصديق-
  .الزهري عن سامل عن أبيه عنه: tعن عمر بن اخلطاب-

  .tاألعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي: أهل البيت-
وقيل أبو الزناد عن . الزهري عن سعيد بن املسيب عنه:t عن أيب هريرة-

  .األعرج عنه
  .مالك عن نافع عنه:  tعن ابن عمر-

لقاسم عنها، وقيل الزهـري عـن   عبيد اهللا بن عمر عن ا:  gعن عائشة -
  .عروة عنها

  .الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه: tعن ابن مسعود-

 

احلديث الصحيح هو الذي اتصل إسناده بنقل العدل تـام الضـبط عـن    -1
  .مثله وسلم من الشذوذ والعلة القادحة 

ه وهواحلسن وينقسم إىل صحيح لذاته وهو ما تقدم تعريفه وصحيح لغري -2
                                      

  .41: التقييد واإليضاح ص )1(
 84-1/83وتدريب الراوي   50والنكت البن حجر ص 55-54علوم احلديث للحاكم ص  2)(
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  .إذا تقوى بغريه
تعرف صحة احلديث بأن تتوفر فيه شروط الصحة أو ينص على صـحته  -3

  .أحد أئمة احلديث أو خيرجه من اشترط الصحة كالبخاري
  .جيب العمل باحلديث الصحيح -4
أعلى درجاته ما اتفق عليه البخاري ومسلم مث ما انفرد به البخـاري مث   -5

  .ما انفرد به مسلم

 

  ماهو احلديث الصحيح؟ -1
  بني كل واحد من شروط الصحة ؟-2
  مب نعرف صحة احلديث؟-3
  ماهي أنواعه ؟-4
  بني مراتب الصحيح؟-5

2 
5  

 
  

 

، )1(صفة مشبهة من احلسـن مبعـىن اجلمـال، فهـو لغـة اجلميـل       قوله 
أي عرفت طرقه بعدالـة رواـا    : رفه املصنف بقولهواصطالحا ع

وصارت  )2(أي أصبحت . وضبطهم واتصاهلا وسالمتها من الشذوذ والعلة
  أي رواته  أي مثل  أي مل تشتهر مبا اشتهرت

: اخلطـايب  به رجال الصحيح من العدالة والضبط بل هي أخف منـها ضـبطا، قـال   
  . )3("احلسن ما عرف خمرجه واشتهرت رجاله"

                                      
  1072: القاموس ص )1(
  1185: القاموس ص )2(
  .29: والباعث احلثيث ص 1/153، وتدريب الراوي 43: التقييد واإليضاح ص )3(
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ذكوان أبـو صـاحل السـمان الزيـات املـدين ثقـة        tفمثال من تالميذ أيب هريرة
فهو من رجال الصحيح وابنه الذي يروي عنه سهيل بن أيب صاحل أبو زيـد   )1(ثبت

إال  املدين صدوق تغري حفظه بآخرة فهو من رجال احلسن لذلك مل يرو له البخاري
  .)2(مقرونا بغريه

ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط وسـلم مـن الشـذوذ    : إذًا فاحلسن
  .)3(والعلة كما بني احلافظ ابن حجر

  .)4("احلسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ومل يبلغ درجة الصحيح: "وقال الذهيب
احلسن مسند من قرب من درجـة الثقـة أو مرسـل ثقـة وروي     : " وقال الطييب 

  .)5("كالمها من غري وجه وسلم من شذوذ وعلة
  :فوائد* 

استشكل قول الترمذي وعلي بن املديين ويعقوب بن شيبة حسن صـحيح   -1
فقال ابن حجر إن تعدد السند فبعضه صحيح وبعضه حسن وهذا قول ابن الصالح 

هو صحيح ألن حصـول الصـفة   : ، وقال ابن دقيق العيد)6(مطلقا، وإال فهو تردد منه
  .ليا مستلزم حصول الدنيا فكل صحيح فهو حسنالع

  )7(وقيل هذه درجة بني الصحيح واحلسن قاله ابن كثري و تبعه ابن اجلزري
  .ورده العراقي، وقيل هو صحيح ومتنه حسن املعىن حكاه ابن الصالح 

  .حسن لذاته صحيح لغريه: وقيل
  .)8(حسن وهو أصح ما يف الباب، واألخريان زادمها السيوطي: وقيل

                                      
  .143: التقريب ص )1(
  .119: التقريب ص )2(
  .19: نزهة النظر ص )3(
  .26: املوقظة للذهيب ص )4(
 102قواعد التحديث ص )5(
  .20-19: نزهة النظر ص )6(
  .150-148: الغاية ص )7(
والباعـث   1/161وتـدريب الـراوي    87-1/83و شرح األثيويب لأللفيـة   59: التقييد واإليضاح ص )8(

  .10: واالقتراح ص 34-33: احلثيث ص
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  .احلسن كالصحيح يف وجوبه العمل به ألنه داخل يف احلديث املقبول -2
  .من مظان احلسن كتب السنن كأيب داود والنسائي والترمذي وغريهم -3
  :ينقسم احلسن إىل قسمني -4
  .هو الذي عرفه الناظم: حسن لذاته -أ

احلسن ما عـرف خمرجـه واشـتهر رجالـه وعليـه مـدار أكثـر        : "قال اخلطايب
  .)1("يثاحلد

أن يكون راويه من املشهورين بالصدق واألمانة غري أنه مل : "وقال ابن الصالح
  .)2("يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم يف احلفظ واإلتقان

  .وهو الضعيف ضعفا يسريا إذا تقوى بغريه: حسن لغريه -ب
ذب وال أن ال يكون يف إسناده من يتهم بالك: "وقد عرف الترمذي احلسن بقوله

  .)3(يكون حديثا شاذا ويروى من غري وجه حنو ذلك
، tفأعلى مراتب احلسن ز بن حكيم عـن أبيـه عـن جـده    : قال الذهيب -5

، وحممد بن عمـرو عـن أيب سـلمة عـن أيب     tوعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
  .)4(، وابن إسحاق عن حممد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلكtهريرة
  :باحلسن من أول من صرح   -6

وأما علي بن املديين فقد أكثر من وصـف األحاديـث بالصـحة    ":قال ابن حجر
واحلسن يف مسنده ويف علله، فظاهر عبارته قصد املعىن االصـطالحي وكأنـه اإلمـام    
السابق إىل هذا االصطالح، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغري واحد، وعن 

  .البخاري أخذ الترمذي
لترمذي يف العلل الكبري أنه سـأل البخـاري عـن أحاديـث     فمن ذلك ما ذكر ا

صحيح، وحديث  tحديث صفوان بن عسال: التوقيت يف املسح على اخلفني فقال
الذي أشار إليه موجود فيه شرائط الصحة،  tحسن، وحديث صفوان  tأيب بكرة

                                      
  .43: التقييد واإليضاح ص )1(
  .47: التقييد واإليضاح ص )2(
  .44: والتقييد ص: العلل يف آخر جامع الترمذي ص )3(
  .33-32: للذهيب ص املوقظة )4(
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من رواية املهـاجر أيب  ) 556(الذي أشار إليه رواه ابن ماجه  tوحديث أيب بكرة
به واملهاجر قال وهيب غري حـافظ،   tلد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه خم

لني احلـديث يكتـب   : صدوق، وقال أبو حامت: صاحل، وقال الساجي: وقال ابن معني
  .)1("حديثه، فهذا على شرط احلسن لذاته كما تقرر

 

وذ احلسن ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضـبط وسـلم مـن الشـذ     -1
  .والعلة القادحة 

ينقسم إىل حسن لذاته وهو ماسبق وحسـن لغـريه وهوالضـعيف ضـعف      -2
  .يسريا إذا تقوى بغريه

  .احلسن كالصحيح يف وجوب العمل به -3
  .من مظان احلسن كتب السنن األربعة-4
أول من أشتهر عنه مصطلح احلسن هو الترمذي أخذا عن البخاري وابـن   -5
  .املديين
ي حسن صحيح يعين أن أحد إسناديه حسـن والثـاين صـحيح    قول الترمذ -6

وإن مل يكن له إال سند واحد فهو متردد فيه هل هو حسن أو صحيح؛ أو هو صحيح 
  .حسن املعىن وقيل غريذلك

 

  عرف احلسن لغة واصطالحا؟ -1
  بني أنواعه ؟ -2
  ما هي مظانه ؟-3
  من أول من اشتهر عنه هذا املصطلح؟ -4
  حسن صحيح؟  : قول الترمذي ما معىن-5

                                      
  .139-138: النكت البن حجر ص )1(
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3 
6  

 
  

 

موصولة مبعىن الذي  هي من ألفاظ العموم أي كل احلديث  : قوله
  أي درجة  املتقدمة بأن طعن  )1(أي تواىن وعجز واحنط

  .أو جهلوا أو انقطع إسناده أو شذ أو علل بعلة قادحة يف عدالة رواته أو ضبطهم
 ما اختل فيه شـرط  : واصطالحا )2(والضعيف لغة ضد القوي

أي كثرية فمنه املوضـوع واملقلـوب    . من شروط احلديث املقبول
  .واملضطرب واملنكر واملعضل واملنقطع واملرسل واملعلق واملدلس وحنو ذلك

  :الفوائد* 
ال جتوز رواية الضعيف إال مع بيان حالـه أو أن يـروى بصـيغة التمـريض      -1

  .كروي وقيل
ال يعمل بالضعيف يف العقائد واألحكام إمجاعـا، وال يف فضـائل األعمـال     -2

 )3(على الراجح وهو مذهب ابن معني والبخاري ومسلم ورجحه ابن العريب وغريه
  .ألعمالولكن يتساهل يف روايته يف فضائل ا

الضعفاء للعقيلي، والكامل البن عدي، والضعفاء البن حبـان،  : مظان الضعيف - 3
وترتيه الشريعة البن عراق، واألسرار املرفوعة للمال علي القـاري، وكتـب العلـل كعلـل     

  .الدارقطين وابن أيب حامت وكتب التصوف كإحياء علوم الدين وحنو ذلك
  :)4(أوهى األسانيد -4

ن مشر عن جابر بن يزيد اجلعفي عن احلارث بن عبـد اهللا  عمر ب: tعن علي - 
                                       .tاألعور عن علي

  .1/641والصحاح  417: القاموس ص )1(
  747: والقاموس ص 2/1063الصحاح  )2(
  113قواعد التحديث ص )3(
 15-11: ط دار الكتـب واالقتـراح البـن دقيـق العيـد ص      56: معرفة علوم احلديث أليب نعيم ص )4(

  .181-1/180، وتدريب الراوي 35: واملوقظة ص
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صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد بن يعقوب السبخي عـن  : tعن الصديق - 
 .tمرة بن شراحيل اهلمداين الطبيب عن أيب بكرالصديق

 .السري بن إمساعيل عن داود بن يزيد األودي عن أبيه عنه : tعن أيب هريرة - 
 .ود بن احملرب بن قحذم عن أبيه عن أبان بن أيب عياش عنه دا: tعن أنس - 
حممد بن قيس املصلوب عن عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد : tأيب أمامة - 

 .عن القاسم عنه
 .حفص بن عمر العدين عن احلكم بن أبان عن عكرمة عنه : tابن عباس - 

 

  .الضعيف هو ما اختل فيه وصف احلسن -1
  .إخل ...ثرية كاملوضوع واملعل واملضطرب واملدرج أنواعه ك -2
  .ال جيوز العمل بالضعيف؛ وال روايته إال مع بيان ضعفه -3
  .مظان الضعيف كتب الضعفاء كضعفاء العقيلي وابن عدي-4
 

  ما هو الضعيف ؟-1
  ماهي أنواعه؟-2
  هل جيوز العمل به ؟-3
  هي مظانه؟ ما-4
  هل جتوز روايته؟-5 

45 
7  

 
  

 

أي مني ونسب ورفع من قول أو فعـل   موصولة مبعىن الذي  قوله 
وهو  صلى اهللا عليه وسلم يسمى  أو تقرير أو وصف أو حنو ذلك، 

ألنه رفع إليه صلى اهللا عليه  اسم مفعول من رفع ضد وضع لنسبته إىل املقام الرفيع
وسلم أولرفعة مكانته وعلو مرتلته على غريه، فيسمى مرفوعا سواء كان صـحيحا أو  
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  .ضعيفا
نعمتان مغبون فيهما : "tقال النيب : قال tمثال القول املرفوع عن ابن عباس

  .)1("الصحة والفراغ: كثري من الناس
جمـة جمهـا يف    tمن الـنيب  عقلت : قال tعن حممود بن الربيع: ومثال الفعل

  .)2(وجهي وأنا ابن مخس سنني من دلو
من أدم وحشوه من  rكان فراش رسول اهللا: قالت tومثال التقرير عن عائشة

  .)3(ليف
  :الفوائد

قول الصحايب كنانفعل كذا أو كنا نقول كذا أو نعـد كـذا إن مل يضـفه إىل     -1
  .)4(فموقوف وإن أضافه فمرفوع rزمن النيب

إنكم لتعملون أعماال هي أدق يف أعينكم من الشعر إن : قال tنسمثل عن أ
  .)5(من املوبقات rكنا لنعدها على عهد النيب

فينا له حكم الرفع كـذلك،   rوكذلك كنا نفعل كذا أو نقول ورسول اهللا  -2
كنا نعزل والقرآن يـرتل، لـو كـان شـيئا ينـهى عنـه لنـهانا عنـه         : tحلديث جابر

  .)6(القرآن
حايب أمرنا بكذا أو ينا عن كذا أو من السنة، كلـه مرفـوع عنـد    قول الص -3

أمر بالل أن يشفع األذان وأن يـوتر  : "قال t، مثل حديث أنس)7(عامة أهل العلم
  .)8("اإلقامة إال اإلقامة

                                      
  .)6412(البخاري  )1(
  .)77(البخاري  )2(
  .)2082(واللفظ له ومسلم  )6456(البخاري  )3(
  .160والغاية ص  1/185والتدريب  68: التقييد ص )4(
  .)6492(البخاري  )5(
  .وقيل يف اجلملة األخرية أا مدرجة) 1440(مسلم  )6(
  .1/188والتدريب  69: التقييد ص )7(
  ).378(واللفظ له ومسلم ) 605(البخاري  )8(
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،  )1(إذا قال الصحايب يف احلديث يرفعه أو ينميـه أو يبلـغ بـه فلـه حكـم الرفـع       - 4
الناس يؤمرون أن يضع الرجـل اليـد الـيمىن علـى     قال كان  tكحديث سهل بن سعد

  .)r)2ال أعلمه إال ينمي ذلك إىل النيب: ذراعه اليسرى يف الصالة قال أبو حازم
ومما له حكم الرفع تفسري الصحايب الذي ال جمال للرأي فيه أو بيانه لسبب  -5
  .)3(الرتول

 )4(ذلـك وهو من لقي صحابيا مؤمنـا ومـات علـى     أضيف  قوله 
 كالزهري وسعيد بن املسيب ونافع وسامل وعروة وأم الدرداء الصغرى، 

ال : "أي ما يضاف إىل التابعي أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير مثل قول جماهد
  .)5("وال مستكرب م العلم مستحيٍٍٍِِِلتعي

  .)6(عند الكوفينيومجع املقطوع مقاطيع بإثبات الياء عند البصريني وجيوز حذفها 
  .)7(وقد استعمل الشافعي والطرباين املقطوع مبعىن املنقطع

كان مسروق يرخـي السـتر بينـه    : قول إبراهيم بن حممد: مثال املقطوع الفعلي
  .)8("وبني أهله ويقبل على صالته وخيليهم ودنياهم

  :مظانه
  .مصنف عبد الرزاق -
  .مصنف ابن أيب شيبة -
  .فسريالطربي وابن أيب حامت وابن املنذرالتفاسري باملأثور كت -

                                      
  .1/191والتدريب  70: التقييد ص )1(
  ).740(البخاري  )2(
  .1/193والتدريب  36: الباعث احلثيث ص )3(
  .317: التقييد ص )4(
  ).50(باب احلياء يف العلم ) 3(البخاري تعليقا كتاب العلم  )5(
  .182: انظر النكت البن حجر ص )6(
  .68: والتقييد واإليضاح ص 1/194تدريب الراوي  )7(
  .2/96احللية  )8(
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  .من قول أو فعل أو تقرير أوحنو ذلك  rاملرفوع هو ما أضيف إىل النيب  -1
قول الصحايب أُمرنا بكذا أوكنا نفعل كذا أومن السنة كذا أوينمي كذا كله -2

  .له حكم الرفع
  .ماأضيف إىل الصحايب فهو املوقوف -3
  .إىل التابعياملقطوع ما أضيف -4
بصـحة  ) املرفـوع واملوقـوف واملقطـوع   (ال عالقة هذه املصطلحات الثالثـة   -5

  احلديث أو ضعفه ؟

 

  ما هو املرفوع لغة واصطالحا؟ -1
  ما هي األلفاظ اليت هلا حكم الرفع؟ -2
  ماهو املقطوع ؟ -3
  ما الفرق بينه وبني املوقوف؟-4
  هل املقطوع صحيح أم ال ؟ -5

6 
8  

 
  

 

اسم مفعول من أسـند إذا نسـب الشـيء أو أضـافه، قـال ابـن        قوله 
وأخذه إما من السند وهو ما عال وارتفع من سفح اجلبل ألن املسـند يرفعـه   ": مجاعة

  .)1("إىل قائله أو من قوهلم فالن سند أي معتمد
بأن يسمع كل راو ما روى ممـن رواه عنـه    : طالحا بقولهوعرفه اص

  األخري  صلى اهللا عليه وسلم 2(أي مل ينقطع(.  
                                      

  .41: تدريب الراوي ص )1(
  .1065: القاموس ص )2(
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االتصال والرفع وهـذا مـذهب احلـاكم    : لقد اشترط املصنف يف املسند شرطني
  .)1(والسخاوي والسيوطي والذهيب وابن دقيق العيد والداين وبه جزم ابن حجر

وقيل هو املتصل فقط وعزاه اخلطيب ألهل احلديث وتبعـه ابـن الصـباغ وابـن     
  .)2(الصالح والنووي، وقيل هو املرفوع متصال كان أو منقطعا قاله ابن عبد الرب

 :قال السيوطي يف ألفيته مبينا التعريفات الثالثة 
ــال ــوع ذو اتصــ ــند املرفــ   املســ

 

  وقيـــــل أول وقيـــــل التـــــايل 
 

 
، وقيل املتصل فقط وقيل  rاملسند هو احلديث املتصل املرفوع إىل النيب  -1

  .هو مرادف للمرفوع
 

  ما هو املسند لغة؟-1
  عرف املسند اصطالحا؟ -2
  هل املسند صحيح أم ال؟-3

7 
9  

 
  

 

  موصولة رور متعلق بـيتصـل "اجلار وا "   مـن رواة
حبيث يسمع كل راو من شيخه الذي روى عنه حـىت يصـل    السند 

  أي إليه صلى اهللا عليه وسلم  هذا هو   اسم فاعل مـن
جمـرد متثيـل فـال     اتصل ضد انقطع ويسمى أيضـا املوصـول، وقولـه    

وقـد يكـون صـحيحا أو     )3(الرفع يف املتصل فقد يكون موقوفـا أو مقطوعـا   يشترط
ما اتصل سنده وسلم من االنقطاع ويصدق ذلك على : املتصل: "ضعيفا قال الذهيب

                                      
  .177: ص: والنكت البن حجر 51: ونزهة النظر ص 17: واالقتراح ص 42: واملوقظة ص 1/182التدريب  )1(
  .157: ة صوالغاية يف شرح اهلداي 52- 51: والرتهة ص 47: واملنهل الروي ص 1/182التدريب  )2(
  .65: والتقييد واإليضاح ص 183: تدريب الراوي ص )3(
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  .)1(املرفوع واملوقوف

 

املتصل هو الذي يكون كل راو قـد مسعـه مـن شـيخه الـذي رواه عنـه،        -1
  .ويسمى أيضا املوصول

  .صحيحا وقد يكون ضعيفا قد يكون -2
  .قد يكون املتصل مرفوعا وقد يكون موقوفا-3

 

  عرف املتصل؟-1
  ما الفرق بني املوصول واملرفوع واملتصل ؟-2
  هل يعترب املتصل صحيحا أم ضعيفا؟ -3

8 
10  

 
  

 

11  
 

  
 

وهـي اتصـال الشـيء    " السلسـلة "لغة هو اسـم مفعـول مـن     : قوله
  .)2(بالشيء، ومنه سلسلة احلديد، والشيء املسلسل متصل بعضه ببعض

هو عبارة عن تتابع رجال اإلسناد وتواردهم فيه : "واصطالحا قال ابن الصالح
  .)3("ةواحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحد

فتتـابع عليـه الـرواة     موصولة  أيها السامع  قوله 

                                      
  .42: املوقظة ص )1(
  .1295الصحاح للجوهري  )2(
  .276: التقييد واإليضاح ص )3(
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  قول كل واحد منهم ومثل  )1(يف املسلسل بالقسم 
يف املسلسل بصيغة حتديث، وحنوه املسلسل حبدثين أو أخربين، ومن املسلسل بالفعل 

  مثله يقوم كل راو عند رواية احلديث ف   للتنويـع
فيتبسم كل راو عند روايتـه للحـديث فيصـبح    يف األمثلة 

  .احلديث مسلسال بالتبسم
وعامة املسلسالت واهية وأكثرها باطلة : "وعامة املسلسالت ضعيفة قال الذهيب

لســل بالدمشــقيني لكــذب رواــا وأقواهــا املسلســل بقــراءة ســورة الصــف واملس
  .)2("واملسلسل باملصريني واملسلسل باحملمديني إىل ابن شهاب

أنه صلى اهللا  tومن أمثلته عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن الصناحبي عن معاذ
واهللا إين ألحبك واهللا إين ألحبك أوصيك يا معـاذ ال   tيا معاذ «: عليه وسلم قال

 » ى ذكرك وشكرك وحسـن عبادتـك  اللهم أعين عل: تدعن يف دبر كل صالة تقول
  .)3(الصناحبي وأوصى به الصناحبي أبا عبد الرمحن tأوصى بذلك معاذ

  :)4(وفائدة املسلسل
 .االقتداء به صلى اهللا عليه وسلم فيما فعله -1
 .التأكد من اتصال السند -2
 .معرفة ضبط الراوي -3
 .السالمة من التدليس إن كان الراوي مدلسا -4

  : املصنفات
  ربى للسيوطي، املسلسالت الك-
  .مناهل السلسلة يف األحاديث املسلسلة حملمد عبد الباقي األيويب-

                                      
  64: املنهل الروي ص )1(
  .44: املوقظة ص )2(
  .واللفظ له وصححه األلباين )1522(أبو داود  )3(
: ومعرفة علوم احلديث للحاكم ص 118: والباعث احلثيث ص 19: االقتراح يف بيان االصطالح ص )4(

34.  
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  .املسلسل هو ما اتفق رواته على صفة أو حالة واحدة قولية أوفعلية أو مها معا- 1
  .ال ارتباط بني املسلسل والصحة، وأغلب املسلسالت ضعيفة اإلسناد -2
  .ل بالتبسم واملسلسل بالقسم واملسلسل بالتحديثمنه املسلسل باألولية واملسلس- 3

 

  ماهو املسلسل لغة واصطالحا؟-1
  هل املسلسل صحيح؟ -2
  مثل للمسلسل؟  -3
  اذكر بعض املصنفات يف املسلسل؟ -4

910 
12  

 
  

 

من عز يعز بالكسر أي قل وندر أو مـن عـز يعـز    "بهة صفة مش : قوله
بالفتح أي قوي واشتد من العزة وهي الشدة والقوة، كأنه تقوى بالطريق الثانية، قال 

عز الشيء يعز عزا وعزة وعزازة "أو من  ]14: سورة يس آية [ ﴾بِثَالث فَعززنا﴿: تعاىل
  .)1("فهو عزيز قل حىت ال يكاد يوجد

على  أي ما كان يف أقل طبقاته  : عرفه بقولهواصطالحا 
أي أقل طبقاته ثالثة، ال أنـه رواه اثنـان عـن اثـنني أو      مروي  املشهور

  .ثالثة عن ثالثة إىل منتهاه فهذا ال وجود له
وقوله بأن العزيز مروي اثنني أو ثالثة هو قول ابن الصالح والنووي وابن كثري 

  .)2(ن منده وابن مجاعة وخصصه ابن حجر العسقالين مبروي اثنني فقطواب
                                      

  .376-5/375لسان العرب  )1(
 62: واملنـهل الـروي ص   117: والباعـث ص  181: والتـدريب ص  269: التقييد واإليضـاح ص  )2(

  .8: ونزهة النظر ص
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وليس شرطا للصحيح كما قال أبو علي اجلبائي من املعتزلة، وإليه يومئ احلاكم 
  .يف علوم احلديث، وال شرطا للصحيحني كما قال ابن العريب يف شرح البخاري

كم حـىت أكـون   ال يؤمن أحـد  «: rقال النيب : قال tوميثلون له حبديث أنس
  . )2(tورواه أيضا أبو هريرة)1( » أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني

قتادة وعبد العزيز بن صهيب ورواه عن قتادة شعبة وسـعيد   tورواه عن أنس
  .)3(وعن عبد العزيز إمساعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل مجاعة

ل من شهرت األمر إذا أعلنتـه  وهو اسم مفعو وأما النوع العاشر فهو 
  .)4(وأظهرته من الشهرة وهي وضوح األمر

أي أن املشهور ما كان يف أقل طبقاته ثالثة :واصطالحا
فأكثر ما مل يصل إىل درجة التواتر، وبه جزم ابن حجر العسـقالين وهـو املسـتفيض    

  .)5(وقيل املستفيض يكون يف ابتدائه وانتهائه سواء
قيل ما فوق الثالثة وعليه مشى الناظم ومل حيدد احلاكم وابن الصالح والنووي و

  .)6(وابن كثري وابن مجاعة له عددا معينا
املسـلم مـن سـلم     «: rعـن الـنيب    tوميثلون له حبديث عبد اهللا بن عمـرو 

  .)7( » املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما ى اهللا عنه
أهل احلديث، وقد يطلق املشـهور عنـد العامـة علـى مـا      وهذا هو املشهور عند 

توسلوا جباهي فإن جاهي عنـد اهللا   « :اشتهر على األلسنة ولو مل يكن له أصل مثل
  .)8(»عظيم

                                      
  .)44(ومسلم  )15(البخاري  )1(
 .)14(البخاري  )2(
  .9: نزهة النظر ص )3(
  .1/575 الصحاح )4(
  .8: والرتهة ص 2/173التدريب  )5(
ومعرفـة علـوم    62: واملنهل الـروي ص  116: والباعث ص 173: والتدريب ص 263: التقييد ص )6(

  92: احلديث ص
  .)40(واللفظ له ومسلم  )10(البخاري  )7(
ل احلـديث  هذا احلديث كذب ليس يف شيء من كتب املسلمني اليت يعتمد عليها أه: "قال ابن تيمية  )8(

  .252قاعدة جليلة ص " وال ذكره أحد من أهل العلم باحلديث
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واخلالصة أن احلديث إذا كان يف إحدى طبقاته راو واحد فهو غريـب وإن كـان   
ثالثة فما فوق ما مل يصل يف أقلها اثنان أو ثالثة فهو عزيز وإن كان يف أقلها أكثرمن 

  .إىل درجة التواتر فهو مشهور وكلها آحاد وفيها الصحيح والضعيف
  الكتب الستة-:مظانه

 .املقاصد احلسنة للسخاوي - 
 .كشف اخلفاء للعجلوين - 
 .متييز الطيب من اخلبيث البن الديبع الشيباين - 

 

  .ان فقط العزيز ما كان يف أقل طبقاته اثنان أوثالثة؛ وقيل اثن-1
  .املشهور ماكان يف أقل طبقاته أكثر من ثالثة مامل يصل إىل درجة التواتر-2
  .من العزيز واملشهور ماهو صحيح ومنهما ماليس  صحيحا -3
  . املشهور عند العامة كل ما اشتهر على األلسنة ولو مل يكن له أصل -4

 

  عرف العزيز لغة واصطالحا؟-1
  اصطالحا؟عرف املشهور لغة و-2
  مثل لكل منهما؟-3
    ماهو املشهور عند العامة؟-4

1112 
13  

 
  

 

فـالن  : عن، واصطالحا قول الراوي: اسم مفعول من عنعن مبعىن قال قوله 
بلفظ عـن وال تشـترط العنعنـة    عن فالن، أي النوع احلادي عشر هو املعنعن وهو ما روي 

اسـم   من كل الرواة بل لو عنعنه واحد منهم صار معنعنا مث مثل له بقوله 
  .ومثله مؤنن وهو ما قال فيه الراوي أن فالنا قال كذا شيخه  راو 
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وحكم املعنعن واملؤنن أنه من الثقة غري املدلس حممول على السماع، نقل عليه 
لم وابن عبـد الـرب والـداين واحلـاكم واخلطيـب البغـدادي وابـن حـزم         اإلمجاع مس

األحاديث املعنعنة اليت ليس فيها تدليس متصلة بإمجاع أئمة : "وغريهم، قال احلاكم
  .)1("النقل

أهل العلم جممعون على أن قول احملدث حدثنا فـالن  : "وقال اخلطيب البغدادي
ذكره يعـرف أنـه قـد أدرك الـذي     عن فالن صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي 

  .)2("حدث عنه ولقيه ومسع منه ومل يكن هذا احملدث مدلسا
فاعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه فهو على اللقاء والسماع سواء : "وقال ابن حزم

 .)3("أخربنا أو حدثنا أو عن فالن أو قال فالن فكل ذلك حممول على السماع منه: قال
حلسن البصري وقتادة وأيب الـزبري املكـي فـال بـد مـن      وإن كان الثقة مدلسا كا

  . )4(التصريح بالسماع
  . وقد تقوم بعض القرائن مقام السماع كمن ال يدلس إال عن الثقات

إن كان املدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقـات فـال بـأس وإن    : "قال الذهيب
  .)5("كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود

هـو لغـة مـن     : وقد بينه بقوله املبهم عشرفهو: وأما النوع الثاين
  .)6(قوهلم أمر مبهم أي ال مأتى له واملبهم املغلق من األبواب

أي إسـناده أو   موصولة مبعىن الذي  فقد بينه بقوله : وأما تعريفه اصطالحا
  .كحدثين رجل أو امرأة أو أخربين الثقة أو من أثق به فأكثر  متنه 

  .يعرف املبهم بوروده مسمى يف بعض الروايات األخرىو
فإن كان املبهم يف السند فهو ضعيف جلهالة ذلك الـراوي وإن كـان يف املـنت مل    

                                      
  .34: معرفة علوم احلديث للحاكم ص )1(
  .291: الكفاية ص )2(
  .1/151اإلحكام البن حزم  )3(
واالقتـراح   54: ، واملنـهل الـروي ص  218- 1/214والتـدريب   44: واملوقظة ص 84- 83التقييد واإليضاح   )4(

  .19: ص
  .45: ظة صاملوق )5(
  .976: والقاموس ص 2/1391الصحاح للجوهري  )6(
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  يقدح يف صحة احلديث؛ ويرجع إىل كتب املبهمات ملعرفته 
  : ومن أشهر من ألف فيها

الفضل  عبد الغين املقدسي واخلطيب البغدادي وأبو القاسم بن بشكوال وأبو-
لـويل الـدين   " املسـتفاد مـن مبـهمات املـنت واإلسـناد     : "ابن طـاهر، ومـن أمجعهـا   

  .)1(العراقي
 

  ".عن"املعنعن هو الذي روي بصيغة  -1
  .معنعن الثقة حممول على السماع إال املدلس فال بد أن يصرح بالسماع -2
  .املبهم هو الذي فيه راو مل يسم كعن رجل-3
يف السند فاحلديث ضعيف جلهالته؛ وإن كان يف املنت مل يضره  إن كان املبهم -4

  . ويرجع لكتب املبهمات ملعرفته 
 

  عرف املعنعن لغة واصطالحا؟-1
  ما حكم املعنعن؟-2
  ماهو املبهم لغة واصطالحا؟-3
  ما حكم املبهم؟-4
  ما هي أشهر املؤلفات يف املبهمات؟-5

1314 
14  

 
  

 

أي عددها بالنسبة  موصولة مبعىن الذي  حديث  قوله 
أي صار عاليا والعايل اسم فاعل من العلو وهـو ضـد الـرتول     إىل سند آخر 

فإذا كان عندك حديث له طريقان أحدمها عشر رواة واآلخر مثانية فالطريق األخري 
                                      

  .2/342تدريب الراوي  )1(
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  .ل واألول نازل وهو من العلو أي االرتفاع لعلو مرتلته عند أهل احلديثعا
  .طلب اإلسناد العايل سنة عمن سلف: قال أمحد

  .)1(بيت خال وإسناد عال: وقيل ليحىي بن معني يف مرض موته ما تشتهي؟ قال
احلديث  أي ضد احلديث العايل  مث بني النوع الرابع عشر بقوله 

    يعين النازل وهو اسم فاعل من الرتول وهو ضد العلو فهـو الـذي
كثرت رجاله، وهذا كله يف حال صحتهما وإن كان العايل ضعيفا والنازل صـحيحا  

  .فالنازل مقدم على غريه
وما ذكره املصنف هو علو العدد وبقي عليـه علـو الصـفة وهـو مـا كـان حـال        

  .والعدالةالرجال فيه أقوى وأعلى من جهة احلفظ 
ليس جودة احلديث قرب اإلسناد بـل جـودة احلـديث صـحة     : "قال ابن املبارك

األصل األخذ عن العلمـاء فرتوهلـم أوىل مـن العلـو عـن      : "وقال السلفي" الرجال
اجلهلة على مذهب احملققني من النقلة والنازل حينئذ هو العايل يف املعىن عند النظر 

  .)2("والتحقيق
  :د مخسة أنواعوالعلو يف اإلسنا* 
  .rالعلو املطلق بالقرب من رسول اهللا  -1
  .العلو بالنسبة إىل إمام معني كمالك أو الليث مثال -2
  : العلوم بالنسبة إىل كتاب معني كالبخاري مثال وينقسم إىل أربعة أقسام هي - 3
  .من غري طريقه )البخاري هنا(وهي انتهاء اإلسناد إىل شيخ املصنف : املوافقة  -
  .  وهو انتهاؤه إىل شيخ شيخه كذلك : البدل  -
  .وهي أن تساوي يف إسنادك احلديث ملصنف : املساواة  -
  .وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة: املصافحة  -

 .تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه -4
 .)3(تقدم السماع من نفس الشيخ -5

                                      
  .257: التقييد واإليضاح ص )1(
  2/172تدريب الراوي  )2(
والباعـث   262-257: والتقييـد واإليضـاح ص   76: واملنـهل الـروي ص   47: انظر االقتـراح ص  )3(

  . 115-112: احلثيث ص
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  .)1(حاهلم قلة رجال السند فيقل احتمال الضعف وتسهل معرفة: وفائدة العلو* 
وعندي أنه نوع قليل اجلدوى بالنسبة إىل ": وقلل ابن كثري من أمهية العلو فقال

  .)2( "بقية الفنون
  :األسانيد الثالثيـة عنـد أصـحاب الكتـب السـتة وعنـد اإلمـام أمحـد        : مسألة

  :إسناداً ثالثياً، جاءت مـن مخسـة طـرق    22البخاري ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عنده   : أوالً
  .من طريق شيخه املكي بن إبراهيم: ولالطريق األ

من طريق شيخه أبو عاصم الضحاك بن خملد، كالمها ـ أعـين    : الطريق الثاين
  .-رضي اهللا عنه  -املكي وأبوعاصم ـ عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع  

من طريق شيخه حممد بن عبد اهللا األنصاري عن محيد عـن أنـس   : الطريق الثالث
  .-ي اهللا عنه رض -بن مالك 

من طريق شيخه عصام بن خالد عن حريـز بـن عثمـان عـن     : الطريق الرابع
 .-رضي اهللا عنه  -عبد اهللا بن بسر 

ن من طريق شيخه خالد بن حيىي عن عيسى بـن طهمـان عـ   : الطريق اخلامس
   .-رضي اهللا عنه  -أنس بن مالك 

  .يناد ثالثمسلم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ليس عنده إس: ثانياً
  .أبو داود ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ليس عنده إسناد ثالثي: ثالثاً
الترمذي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عنده حديث واحد إسناده ثالثياً، من طريـق    : رابعاً

شيخه إمساعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي الكويف عن عمر بن شاكر عـن  
  .-رضي اهللا عنه  -أنس بن مالك 

  .ه اهللا تعاىل ـ ليس عنده إسناد ثالثيالنسائي ـ رمح: خامساً
ابن ماجه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عنده مخسة أحاديث أسانيدها ثالثية، كلـها مـن     : سادساً

  .رضي اهللا عنه  - ن أنس بن مالك طريق شيخه جبارة بن مغلّس عن كثري بن سليم ع
، شـرحها  إسـناداً ثالثيـاً   332اإلمـام أمحـد ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ عنـده        : سابعاً

  ".شرح ثالثيات املسند " السفّاريين يف كتابه 
                                      

  .46: االقتراح ص )1(
  .113: باعث احلثيث صال )2(
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  .إذا كان عندنا إسنادان حلديث واحد فأقلهما رجاال هو العايل واآلخر نازال-1
  .العايل أفضل إن كان صحيحا -2
هو العلو املطلق وما عداه نسيب كالعلو بالنسبة  rالعلو بالقرب من النيب -3

  .إلمام أو كتاب

 

  عرف كال من العايل والنازل؟-1
  بني أيهما أفضل؟-2
  ما هي أنواع العلو؟-3

15 
15  

 
  

 

 أي عزوته ونسـبته   موصولة مبعىن الذي  قوله 
  .)1(منا ومات على ذلكوالصحايب هو من لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم مؤ

 مثل قول أيب ذرt :»  وأشار إىل -لو وضعتم الصمصامة على هذه
  .)2(» قبل أن جتيزوا علي ألنفذا rمث ظننت أين أنفذ كلمة مسعتها من النيب  - قفاه

 وأَم ابن عباس:  مثل قول البخاريt 3(وهو متيمم(.  
 قطع سواء اتصل إسناده أو انأي علم وهو تتميموقد يستعمل 

  .)4(املوقوف مقيدا مع غري الصحايب فيقال هذا احلديث وقفه فالن على عطاء مثال
فاخلالصة أن احلديث إذا أضيف للنيب صلى اهللا عليه وسلم فهو املرفـوع، أو إىل  

                                      
  .2/209وتدريب الراوي  291: التقييد واإليضاح ص )1(
  .معلقا )10(باب العلم قبل القول والعمل  )3(البخاري يف العلم  )2(
  الصعيد الطيب وضوء املسلم )6(التيمم  باب )7(البخاري تعليقا كتاب )3(
  .66: التقييد واإليضاح ص )4(
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لثالثـة  الصحايب فهو املوقوف أو إىل التابعي فهو املقطوع وال عالقـة هلـذه األنـواع ا   
بالصحة والضعف فكل منها قد يكون صحيحا وقـد يكـون ضـعيفا وبعـض أهـل      
العلم يسمي املوقوف أثرا ونسبه ابن الصالح للفقهاء اخلراسانيني، وعنـد احملـدثني   

  .)1(األثر عام يف املرفوع واملوقوف
 

  .احلديث املوقوف هو ما أضيف إىل الصحايب من قول أو فعل أوتقرير-1
  يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا قد-2

 
  عرف املوقوف ؟ -1
  ما الفرق بينه وبني الرفوع؟-2
  هل هو صحيح أم ال؟-3

1617 
16  

 
  

 

: اسم مفعول من أرسله مبعـىن أطلقـه قـال تعـاىل     بدأ باملرسل فقال 
فكأنه أطلق اإلسـناد ومل   ]83: سورة مرمي آية [ ﴾الْكَافرِين علَى الشياطني رسلْناأَ أَنا﴿

أي سريعة " ناقة رسل: "يقيده، وقيل من جاء القوم أرساال أي متفرقني، أو من قوهلم
  .)2(السري

أي  ، وعرفه املصنف بقوله الذي rما رفعه التابعي إىل النيب : واصطالحا
ويف نظر ألننا ال ندري هل الساقط الصحايب فقط أم  من سنده 

معه بعض التابعني، ولو كان الساقط الصاحب وحده لكان احلـديث صـحيحا ألن   
ما سقط مـن  : "الصحابة كلهم عدول، وكأن املصنف تبع ابن دقيق العيد حيث قال

                                      
  .181: والنكت البن حجر ص 185-1/184التدريب و 66: التقييد واإليضاح ص )1(
  .198: والنكت البن حجر ص 905: انظر القاموس ص )2(
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لصـحايب مـن   علم علـى مـا سـقط ذكـر ا    : "أوالذهيب إذ قال" منتهاه ذكر الصحايب
  .)1("إسناده

واملرسل ضعيف جلهالة الساقط عند مجهور العلماء، خالفا ملالـك وأيب حنيفـة،   
  :وقال السيوطي

  ورده األقـــوى وقـــول األكثـــر  
 

  )2(كالشــافعي وأهــل علــم األثــر 
 

املرسل يف أصل قولنا وقول عامة أهـل العلـم   : "وقال مسلم يف مقدمة صحيحه
  ". باألخبار ليس حبجة

ملرسل ما رفعه أكابر التابعني خاصة، وقيل هو ما سقط من سـنده راو ،  ا: وقيل
  .)3(والراجح األول وهو الذي عليه عامة املتأخرين من احملدثني

ومثال املرسل ما روى مسلم من طريق عقيل عن الزهري عن سعيد بن املسيب 
  .))4ى عن املزابنة واحملاقلة rأن رسول اهللا 

فهو املرسل وإن كان مما يلي املصنف  rمما يلي النيب واعلم أن السقط إن كان 
فهو املعلق وإن كان يف غري ذلك بسقط راو أو أكثر وليسوا علـى الـوالء فـاملنقطع،    

  .وإن سقط اثنان على الوالء فمعضل واهللا أعلم
  : فوائد*
مرسل الصحايب حممول على الوصل مثل ما روى احلسن بن علي وابـن عبـاس    - 1

  .)r)5مسع حال كفره مث أسلم بعد وفاته ا مل يسمعوه، وكذلك منوابن الزبري مم
  .ما روي عن صحايب مبهم فهو صحيح ألم كلهم عدول -2
وأكثر ما تروى املراسـيل مـن أهـل املدينـة عـن      : "قال احلاكم أبو عبد اهللا -3

سعيد بن املسيب ومن أهل مكة عن عطاء بن أيب رباح، ومن أهل مصر عن سـعيد  
ل ومن أهل الشام عن مكحول الدمشقي ومن أهل البصرة عن احلسـن  بن أيب هال

                                      
  .38: ، واملوقظة ص16: االقتراح ص )1(
  . 1/125شرح اإلتيويب أللفية السيوطي  )2(
  .37-36: والباعث احلثيث ص 208-1/195والتدريب  70: التقييد واإليضاح ص )3(
  .  )1539(مسلم  )4(
  .52: املنهل الروي ص )5(



 

 

42 

   .)1("بن أيب احلسن، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي
  :املؤلفات* 
  .املراسيل أليب داود -1
  .املراسيل البن أيب حامت -2
  .جامع التحصيل ألحكام املراسيل للعالئي -3

أي السـامع حـديث    : بقوله النوع السابع عشر وهو الغريبمث بني 
   صفة مشبهة مبعىن املنفرد أو البعيد عن أقاربـه   أي الـذي 

ويسمى أيضا فردا، وال يشترط ذلك يف كل طبقة بل يكفي أن يكون  واحد 
  .)2(يف طبقة واحدة

إمنـا األعمـال    «: tوقد يكون الغريب من أصـح األحاديـث كحـديث عمـر    
، فلم يروه إال عمر وال عنه إال علقمة وال عـن علقمـة إال حممـد بـن     )3( » بالنيات

  .إبراهيم وال عنه إال حيىي بن سعيد األنصاري مث اشتهر واستفاض بعده
فاحلديث إذا كان يف أقل طبقاته راو واحد فهو غريب وإن كان اثنـان أو ثالثـة   

ة التـواتر فهـو املشـهور    فهو العزيز، وإن كان أكثر من ثالثة دون أن يصل إىل درجـ 
  .واملستفيض وكل هذه آحاد

  . وإن كان العدد كثريا يستحيل تواطؤهم على الكذب فاملتواتر 
إذا مسعـت أصـحاب   : قال أمحد بن حنبل: )4("نادرة"و" فائدة. "ويسمى الغريب

  .)5(أو فائدة فاعلم أنه خطأ" غريب"احلديث يقولون هذا حديث 
بـن إبـراهيم الكرمـاين أن قـول أيب عروبـة      وصرح ابن عدي يف ترمجة حسـان  

  .)6(أي غرائب" كأن أحاديثه كلها فوائد"احلراين فيه 

                                      
  .25: معرفة علوم احلديث ص )1(
  .62: واملنهل الروي ص 43: واملوقظة ص 2/180تدريب الراوي  )2(
  .)1(البخاري  )3(
  .104: انظر لغة احملدث ص )4(
  .225: الكفاية ص )5(
  .783/الكامل البن عدي ص )6(
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  .rاملرسل هو ما رفعه التابعي إىل النيب -1
  .املرسل ضعيف عند أكثر أهل العلم جلهلنا بالساقط -2
  .مراسيل الصحابة صحيحة ألم كلهم عدول-3
  .قاته راو واحدالغريب هو الذي يف أقل طب -3
  .قد يكون الغريب صحيحا وقد يكون ضعيفا-4

 

  عرف املرسل لغة واصطالحا؟-1
  ماحكم املرسل؟-2
  عرف الغريب ؟ وهل الغريب صحيح أم ال؟ -3

18 
17  

 
  

 

بـل وقـع فيـه     أي الذي احلديث  (قوله 
اسـم فاعـل مـن    انقطاع بسقوط راو واحد أو أكثر على غري الوالء، فهو 

االنقطاع وهو ضد اتصال السند وهو من أقسام الضـعيف للجهـل حبـال السـاقط     
1(املفاصل(.  

  .)2(واملعىن أن كل حديث اختل فيه شرط االتصال فهو منقطع
امليالد والوفاة، ويعـرف أيضـا مبعرفـة رواة كـل     ويعرف االنقطاع مبعرفة تاريخ 

  .)3(شيخ وحنو ذلك وجبمع الطرق
مثاله ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أيب إسحاق عن زيـد بـن يثَيـع عـن     

                                      
  2/1369الصحاح للجوهري  )1(
  .1/207وتدريب الراوي  52: ملنهل الروي صوا 38: الباعث احلثيث ص )2(
  .53: املنهل الروي ص )3(
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سـقط منـه شـريك بـني      )1( » إن وليتموها أبا بكر فقـوي أمـني   «: حذيفة مرفوعا
  .اء للجهل حبال الساقطالثوري وأيب إسحاق، وحكمه أنه ضعيف باتفاق العلم

 

  .املنقطع هو كل ما سقط منه راو فأكثر -1
  .يعرف االنقطاع مبعرفة املولد والوفاة أو مبعرفة رواة كل راو -2
  املنقطع ضعيف جلهلنا حبال الساقط؟-3

 

  ما هو املنقطع؟-1
  مب يعرف االنقطاع؟-2
  ما حكم املنقطع؟-3
  

19 
18  

 
  

اسم مفعول من أعضـله مبعـىن أعيـاه، أو مـن أعضـل يب األمـر إذا        قوله 
 :ضاقت علي فيه احليل، وأعضله األمر غلبه، وداء عضال شديد معيي غالب قالت ليلى

  شفاها من الداء العضال الذي ـا 
 

ــقا    ــاة س ــز القن ــالم إذا ه   )2(هاغ
 

أي مـن   أي احلـديث الـذي سـقط     : واصطالحا عرفه بقوله
  .)3(أي راويان متتاليان فإن تفرقا فهو منقطع إسناده 

                                      
  .36: احلاكم يف معرفة علوم احلديث ص )1(
  .11/452لسان العرب  )2(
  .53: واملنهل الروي ص 39: والباعث احلثيث ص 81: التقييد واإليضاح ص )3(
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: قـال  rأن رسـول اهللا   tبلغين عن أيب هريرة: )1(ومثاله قول مالك يف املوطأ
ن أبيه عـن  ، ألن مالكا وصله عن حممد بن عجالن ع » للمملوك طعامه وكسوته«

  .)t )2أيب هريرة
 "املعضل"وقد يطلق املعضل على ما ليس يف سنده انقطاع اعتبارا ملعناه اللغوي 

بكسر الضاد أي املستغلق الشديد ورد ذلك عن حممد بن حيىي الـذهلي والنسـائي   
  وغريهم،  )3(وأيب إسحاق اجلوزجاين وابن عدي واحلاكم أيب أمحد وأيب الفتح األزدي

 

  .املعضل هو الذي سقط منه اثنان متواليان -1
  .وهو ضعيف جلهلنا مبن سقط-2
  .قد يطلق املعضل على املستغلق ولو مل يكن منقطعا-3

 

  ماهو حكمه ؟ -2. عرف املعضل لغة واصطالحا؟-1
  اذكر مثاال عليه؟-3
  قارن بينه وبني املنقطع؟-4

20 
18  

 
  

 

19  
 

  
 

20  
 

  
 

لغة مـن الـدلس    أي جاء  موصولة أي احلديث الذي  قوله 
                                      

  .ط دار احلديث  747املوطأ ص  )1(
  .1/212التدريب  )2(
  .221-220: بن حجر صالنكت ال )3(
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أي ما سيذكر املصنف   )1(بالتحريك وهو الظلمة أواملدالسة وهي املخادعة
نوعان، يعىن ما سيذكره منها، وأنواع التدليس أكثر من ذلك منها تـدليس التسـوية   

أي  هو تدليس اإلسناد وهو  وتدليس العطف وتدليس القطع، 
أي فـوق   أي يـروي    أي شيخ املدلس  احلذف 

وحنو ذلك من األلفاظ احملتملة للسماع ألنه لو صرح  شيخه الذي حذف 
بالتحديث عنه لكان كذابا ساقط الرواية، واملعىن أن تدليس اإلسناد هـو أن يـروي   
عن شيخه ما مل يسمعه منه بلفـظ يـوهم السـماع كعـن وقـال، وممـن عـرف ـذا         

  .التدليس السفيانان واألعمش وقتادة وهشيم وابن جريج
ليس على : "مرفوعا tقال أبو الزبري عن جابر: ابن جريج قالما روى : مثاله

هذا احلديث مل يسمعه ابـن جـريج مـن أيب الـزبري،     : قال أبو داود. )2("منتهب قطع
  . إمنا مسعه ابن جريج من ياسني الزيات: وبلغين عن أمحد بن حنبل أنه قال: قال

: بقولــه أي النــوع الثــاين وهــو تــدليس الشــيوخ وعرفــه : قولــه
  ،أي ال يســقط املــدلس شــيخه  لالســتدراك  أي ينعــت

  كنسبته أو كنيته أو لقبه أو امسه أو أمساء آبائه   خلفـاء
ذلك الوصف وعدم شهرته، واملعىن أن تدليس الشيوخ هو أن يصف شيخه بوصف 

حـدثنا  : ء له ألنه ضـعيف، مثـل أن يقـول   ال يعرف به إيهاما لكثرة شيوخه أو إخفا
حدثين أبـو سـعيد   : ، ومنه قول عطية العويف)3(البخاري ويقصد به من يبخر الناس

يعين الكليب، قال ابن الصالح واخلطيب احلافظ يروي يف كتبه عن أيب  rعن النيب 
القاسم األزهري وعن عبيد اهللا بن أيب الفتح الفارسي وعن عبيد اهللا بن أمحد بـن  
عثمان الصرييف واجلميع شخص واحد من مشاخيه، وكذلك يروي عن احلسـن بـن   
حممد اخلالل وعن احلسن بن أيب طالب وعن أيب حممد اخلالل واجلميـع عبـارة عـن    

  .)4("واحد
                                      

  .6/86ولسان العرب  1/738الصحاح  )1(
  .واللفظ له )4391(أبو داود  )2(
  .48-47: املوقظة ص )3(
  .42-41: والباعث احلثيث ص 358: التقييد واإليضاح ص )4(
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  .)1(وقد اقتصر املصنف على هذين النوعني اللذين اقتصر عليهما ابن الصالح
ة، ومسـاه ابـن رشـيد السـبيت     ومن أشهر وأخطر أنواع التدليس تدليس التسوي

وهو أن يصرح بالسماع من شيخه ويسقط شيخ شـيخه ويـروي   " تدليس التجميل"
عنه بلفظ يوهم السماع وقد اشتهر به بقية بن الوليد، وقال أبو مسهر أحاديث بقية 

  .)2("ليست نقية، فكن منها على تقية
ب األسدي عـن  مثاله ما روى أبو حامت يف العلل من حديث بقية حدثين أبو وه

قال ابن . »ال حتمدوا إسالم املرء حىت تعرفوا عقدة رأيه«: نافع عن ابن عمر مرفوعا
هذا احلديث له أمر قل من يفهمه، روى هذا احلديث عبيد اهللا بن : أيب حامت قال أيب

 tعـن ابـن عمـر   ) ثقة(عن نافع ) ضعيف(عن إسحاق بن أيب فروة ) ثقة(عمرو 
ن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي فكناه بقية ونسـبه إىل  ، وعبيد اهللا بrعن النيب 

  . )3("بين أسد لكي ال يفطن له، حىت إذا ترك إسحاق بن أيب فروة ال يهتدى له
أحاديـث   tمسع عطية بن سعد العويف عن أيب سعيد اخلـدري : قال ابن حبان

ل فلما مات أبو سعيد جعل جيالس الكليب وحيضر قصصه فإذا قال الكليب قال رسو
يعين يرسل فيحفظه وكناه أبا سعيد وروى عنه فإذا قيل له من حـدثك ـذا    rاهللا 

وإمنـا أراد   tحدثين أبـو سـعيد فيتومهـون أنـه يريـد أبـا سـعيد اخلـدري        : فيقول
  .)4(الكليب

التدليس أخو الكذب، وقـال ألن أزين  : وقد ذم العلماء التدليس حىت قال شعبة
  . )6("املدلس متشبع مبا مل يعط: "بن زيد وقال محاد. )5(أحب إيل من أن أدلس
  .)7("التدليس ذل: "وقال عبد الوارث

                                      
  .95التقييد واإليضاح ص  )1(
  .1/332امليزان  )2(
  .1/225، والتدريب 1/190شرح األلفية للعراقي  )3(
  .2/176اروحني البن حبان  )4(
  .98: التقييد واإليضاح ص )5(
  .103: معرفة علوم احلديث احلاكم ص )6(
  .103: ص: معرفة علوم احلديث )7(
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وإن دلس الراوي تدليس التسوية أو أسقط الضعيف أو أخفاه فذلك جرح فيه 
  .)1(قاله مجاعة

واملدلس الثقة إذا صرح بالسماع  قبلت روايته وإال ردت عند اجلمهور وحكـى  
  . )2(عليه النووي يف اموع اإلمجاع

  .)3(ويستثىن من ذلك من ال يروي إال عن الثقات كابن عيينة
من غري تدليس مثاله ما ذكر ابن عبد الـرب وغـريه   ) التجويد(وقد تقع التسوية 

مث  tعن مالك أنه مسع أحاديث عن ثور بن يزيد عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس     
حدث ا عن ثور عن ابن عباس وحـذف عكرمـة ألنـه كـان ال يـرى االحتجـاج       

  .)4(حبديثه
فهـذه تسـوية    tفهذا ال جمال للتدليس فيه ألن ثورا ال يروي عن ابـن عبـاس  

  .باالنقطاع ال التدليس
  :وأشهر املصنفات فيه
  املدلسني البن املديين

  .التبيني ألمساء املدلسني للخطيب
  . وتعريف أهل التقديس البن حجر

  .واختصره السيوطي يف املدلسني

 

اد هو أن يـروي عـن شـيخه مـا مل يسـمعه منـه بلفـظ يـوهم         تدليس اإلسن-1
  .اإلتصال كعن

  .تدليس الشيوخ هو أن يصف شيخه بوصف  أو اسم ال يعرف به-2
  .املدلس الثقة إن صرح بالتحديث قبلت روايته وإال ردت-3
                                        .كل التدليس مذموم وبعضه أشد من بعض-4

  .177- 1/176، وشرح ألفية السيوطي 98: والتقييد ص 41: والباعث احلثيث ص 1/229تدريب الراوي  )1(
  .177، 99: والتقييد ص 1/229تدريب الراوي  )2(
  .1/229والتدريب  99: التقييد واإليضاح ص )3(
  .245-244: انظر النكت البن حجر ص )4(
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  ما هو تدليس اإلسناد؟-1
  يوخ؟عرف تدليس الش -2
  مىت تقبل رواية املدلس؟-3
  ما هي أهم املؤلفات يف التدليس؟-4

21 
21  

 
  

 

أي  مقبـول الروايـة    راو  أي احلديث الذي  قوله 
الكثـرة أو احلفـظ   اخللق أي خيالف فيه من هـو أرجـح منـه بسـبب      احلديث 
وهو لغة اسم فاعل مـن شـذ مبعـىن انفـرد، وأصـله لغـة        هو  واإلتقان 

  .)1(االنفراد عن اجلمهور
مـا رواه  : "أو قـل " ما خالف فيه الثقة من هـو أوثـق منـه   : "الشذوذ اصطالحا

  .ويقابله احملفوظ. )2("املقبول خمالفا ملن هو أوىل منه
أنـه رأى  « tمثاله يف املنت حديث عبد اهللا بـن زيـد  ويقع يف املنت ويف السند، 

، هذا إسـناد  )3( »يتوضأ فأخذ ألذنيه ماء خالف املاء الذي أخذ لرأسه rرسول اهللا 
  . صحيح لكنه شاذ

يتوضـأ   rأنه رأى رسول اهللا « tواحملفوظ ما عند مسلم عن عبد اهللا بن زيد
هذا أصح من : قال البيهقي. )4( »ومسح رأسه مباء غري فضل يديه: فذكر وضوءه قال

  .)5(وهو احملفوظ: الذي قبله وقال ابن حجر
ومثاله يف السند أيضا حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسـجة عـن   

                                      
  .1/472الصحاح  )1(
  .22: نزهة النظر ص )2(
  .1/107سنن البيهقي  )3(
  .)236(مسلم  )4(
  .17: بلوغ املرام ص )5(
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ومل يدع وارثا إال موىل هو  rأن رجال تويف على عهد النيب «: مرفوعا tابن عباس
  .)1( » أعتقه

وخالفهم محاد بن زيد فرواه عن  وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغريه،
  .tعمرو بن دينار عن عوسجة ومل يذكر ابن عباس

  .)2("واحملفوظ حديث ابن عيينة: قال أبو حامت
ومن أمثلته أيضا ما رواه عبد الواحد بن زياد عن األعمش عن أيب صـاحل عـن   

إذا صلى أحدكم الركعتني قبـل الصـبح فليضـطجع علـى      « :مرفوعا tأيب هريرة
خالف عبد الواحد العدد الكثري يف هذا، فـإن النـاس إمنـا    : قال البيهقي. )3( » ميينه

  .)4("ال من قوله rرووه من فعل النيب 
وبعضهم يطلق الشاذ أيضا على ما انفرد به من ال حيتمل حالـه قبـول تفـرده،    

  .)5(كالذهيب وابن دقيق العيد
  .والشاذ مردود ألنه وهم أو غلط ممن رواه

 

  .لشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منها-1
  .ويكون الشذوذ يف املنت أو السند أومها معا-2

                                      
 )2106(لترمـذي وا) 2905(وأبـوداود   )523( واحلميدي ،) 16192( الرزاق عبد و) 1930(أمحد  )1(

 عوسجة ضعيف، إسناده و )2399( يعلى وأبو ،) 6409" (الكربى"يف والنسائي )2741(وابن ماجه
 احلـافظ  وكـذا  والنسائي حامت أبو وقال حديثه، يصح مل: البخاري وقال دينار، بن عمرو غري عنه يرو مل
 3/414" الضعفاء" يف لعقيليا وذكره يعرف، ال": املغين" يف الذهيب وقال مبشهور، ليس": التقريب" يف

 وحسـن  ،"الثقـات " يف حبـان  ابـن  وذكره زرعة، أبو ووثقه عليه، يتابع ال: وقال احلديث هذا له وساق
  . !هذا حديثه الترمذي

  .1/235تدريب الراوي )2(
ـيخني، وأخرجـه أبـو داود       ) 9368(أمحد  )3(  والترمـذي واللفـظ لـه،   ) 1261(وإسناده صـحيح علـى شـرط الش

  .و أعله أمحد و البيهقي وابن تيمية وابن القيم )2468( حبان وابن ،)1120( خزمية ابنو ،)420(
  .1/235تدريب الراوي  )4(
  .17: واالقتراح ص 42: املوقظة ص )5(



 

 

51 

  .والشاذ ضعيف ومقابله احملفوظ-3
  .قد يطلق الشاذ على تفرد من ال حيتمل تفرده ولو مل خيالف غريه-4

 

  عرف الشاذ لغة واصطالحا؟-1
  فيم يكون الشذوذ؟-2
  ما حكم الشاذ؟-3
  لشاذ؟ مثل ل-4

22 
21    

 

22  
 

  
 

اسم مفعول من قلبت الشيء إذا حولته عن وجهـه وهيئتـه أي    قوله 
أي  كس، ، أي جعلت أعاله أسفله، أو الع)1(من قلبت الشيء ظهرا لبطن

: القلب يف السند وهو قوله: أي تبع نوع الشاذ الذي قبله، القسم األولنوعان 
  أي راو من رواة السند  آخر عمدا أو خطأ  هو األول

كإبدال مسلم بن الوليد بالوليد بن مسلم مثال، ومثال مقلوب السند حـديث محـاد   
إذا لقيتم  «: مرفوعا tن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرةبن عمرو النصييب ع

فهذا حديث مقلوب قلبه محـاد فجعـل    » ...املشركني يف طريق فال تبدؤوهم بالسالم
عـن سـهيل    )3(، فإن احملفوظ عند مسلم وغريه)2(األعمش مكان سهيل بن أيب صاحل

صاحبه يسـرق  ويسمى هذا النوع عند البعض بالسرقة و tعن أبيه عن أيب هريرة
  .احلديث

                                      
  .1/209الصحاح  )1(
  .1/291انظر تدريب الراوي  )2(
  )2167(مسلم  )3(
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  النوع الثاين وهو قلب املنت وهو  وجعله   آخر غري متنـه
      آخر هو قلب املنت، وهو ال جيوز إال على سبيل االمتحـان كمـا فعـل أهـل

بغداد لإلمام البخاري حيث قلبوا له مائة حديث فلما قرأها رد كل منت إىل إسـناده  
  .)1(فعظم عندهم جدا

فـال   «:)2(ومن مقلوب املنت أن يقدم أو يؤخر يف املنت، ومن أمثلته روايـة مسـلم  
فهو مقلوب والصواب ما يف املوطأ و البخاري وغريمهـا  . » تعلم ميينه ما تنفق مشاله

  .)3( » فال تعلم مشاله ما تنفق ميينه «: بلفظ
ن وقـع  واحلديث املقلوب ضعيف وصاحبه آمث عاص إال يف حال االمتحـان أو إ 

  .سهوا من غري قصد

 

  .املقلوب هو إبدال راو بآخر أومنت بآخر-1
  :املقلوب نوعان-2
  .بأن جيعل له سند آخر أو أن يقلب مجلة من املنت:قلب املنت  -أ

  .بأن يبدل راو منه بغريه:قلب السند-ب
  .املقلوب ضعيف كله ومتعمد القلب آمث إال لإلختبار-3

 

  ملقلوب؟ماهو ا -1
  بني أنواعه؟-2
  ماحكم املقلوب؟-3

                                      
  .134: والتقييد ص 1/293والتدريب  2/200وهدي الساري  2/20تاريخ بغداد  )1(
. وبــني عيــاض والنــووي وابـن حجــر أن عامــة نســخ مسـلم كــذلك و أنــه وهــم    )1031(مسـلم   )2(

  .1/575الفتح
  )660(البخاري  )3(
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23 
23  

 
  

 

  .)1(الفرد لغة الوتر وهو من االنفراد أي التوحد
  :وينقسم الفرد إىل قسمني

: وهو ما كانت غرابته يف أصل السند ويسمى الغريب كحديث: فرد مطلق -أ
  .»اتإمنا األعمال بالني«

مـا كـان   : وهو ما كانت الغرابة يف أثناء السند أو قـل هـو  : الفرد النسيب -ب
التفرد بالنسبة إىل ثقة أو بلدة أو حنو ذلك كأن نقـول هـذا احلـديث ال يـروى عـن      

  .مالك إال ذا اإلسناد، وهذا مل يروه عن أهل مكة إال فالن
هـذا احلـديث ال   : فقلـت  الـذي   يعين النسيب هو  قوله 

مل يرو األمر باإلراقة مما ولغ فيه الكلـب إال علـي بـن    : يرويه عن شعبة مثال إال فالن، حنو
كقبيلة أو بلدة فيقال هذا احلديث مل يروه إال بلـدة كـذا، أو    قيدته بـ ، )2(مسهر

لبيضـاء  على سهيل بـن ا  rما صلى رسول اهللا : قالت tقبيلة كذا مثاله حديث عائشة
  .)4(تفرده به أهل املدينة، ورواته كلهم مدنيون: قال احلاكم. )3(إال يف املسجد

  أي حصر  يف مل يرو حديث الغسل مـن  : معينة، مثل
إال اإلمـام مالـك ورد بأنـه تابعـه      )5( » ...إذا شرب الكلـب «: ولوغ الكلب بلفظ

  .)6(ورقاء بن عمر وغريه
ابة يف املنت واإلسناد معا وقد تكون يف اإلسناد وحده وهو الـذي  وقد تكون الغر
  .غريب من هذا الوجه: يقول فيه الترمذي

                                      
  1/438الصحاح للجوهري  )1(
  .)648(مسلم  )2(
  )973(صحيح مسلم  )3(
  .97: معرفة علوم احلديث احلاكم ص )4(
  ).172(البخاري  )5(
  1/374اري انظر فتح الب )6(
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  .والفرد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا إذًا ال تستلزم الغرابة صحة وال ضعفا
  :ومن مظانه

 .األفراد للدارقطين - 
 .مسند البزار - 
 .األوسط للطرباين - 

 

  .ن يف طبقة منه على األقل راو واحدالفرد هو ما كا-1
  :الفرد نوعان-2
  .وهو ما كان التفرد يف أصل السند:املطلق-أ

  .وهو ما كان التفرد بالنسبة إلمام أو بلدة:النسيب -ب
  .قد يكون الفرد صحيحا وقد يكون ضعيفا-3

 

  بني أنواعه؟-2 ما هو الفرد؟ -1
 .اذكر مثاال للفرد؟ -4 ما حكمه؟-3

24 
24  

 
  

 

، واصطالحا سبب خفي )1(وهي لغة املرض أي الذي اتصف  قوله 
  .)2("يقدح يف صحة احلديث مع أن الظاهر السالمة منها

فلم يطلع عليها إال النقاد فهو حديث  أي عدم وضوح  ذات 
 قال جرير. )3(ل ألن املعلل من علله أي أهلاهاألفصح املع:                                       
  11/471لسان العرب  )1(
  1/251والتدريب  115التقييد ص  )2(
  .115: والتقييد واإليضاح ص 2/1323والصحاح  11/469لسان العرب  )3(
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ــا   ــاغبة بنيهـ ــي سـ ــل وهـ   تعلـ
 

  بأنفــاس مــن الشــبم القــراح    
 

وهو ضعيف مرذول ألن اسم املفعـول مـن الربـاعي    " املعلول: "وبعضهم يقول
ال يصاغ على وزن مفعول وإمنا يصاغ بإبدال حرف املضارعة ميما مضـمومة  " أعل"

مفعول من أعله اهللا فهو معل أي أن املعل ما فيه علة  وفتح ما قبل آخره، واملعل اسم
  .أي علم واأللف لإلطالق أي أهل احلديث  خفية تقدح فيه 

وقد ألف يف العلل الدارقطين وابن أيب حـامت وأمحـد وابـن املـديين والترمـذي      
  واخلالل، وتعرف العلة جبمع الطرق واألسانيد وتتبع أحوال الرواة، 

  .ها وهم الراوي فريفع املوقوف أو يصل املنقطع أو غري ذلكوسبب
: عن أيب حامـد أمحـد بـن محـدون القصـار قـال       )1(ومن أمثلتها ما روى احلاكم

: مسعت مسلم بن احلجاج وجاء إىل حممد بن إمساعيل البخاري فقبل بني عينيه وقال
حلـديث وعللـه،   دعين حىت أقبل رجليك يا أستاذ األستاذين وسيد احملدثني وطبيب ا

أخربنا ابن جـريج عـن   : ثنا خملد بن يزيد احلراين قال: حدثك حممد بن سالم قال
يف كفارة الـس   rعن النيب tموسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة

  فما علته؟
قال حممد بن إمساعيل هذا حديث مليح وال أعلم يف الدنيا يف هذا البـاب غـري   

ثنا : حدثنا وهيب قال: ول حدثنا به موسى بن إمساعيل قالهذا احلديث إال أنه معل
قال حممد بـن إمساعيـل هـذا أوىل فإنـه ال يـذكر      : سهيل عن عون بن عبد اهللا قوله
  ". ملوسى بن عقبة مساع من سهيل

جاءين رجل من جلة أصحاب : ومن الطريف ما رواه ابن أيب حامت عن أبيه قال
هـذا حـديث   : فعرضه علي فقلت يف بعضها الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر

هذا حديث باطل، وقلت : خطأ قد دخل لصاحبه حديث يف حديث، وقلت يف بعضه
هذا حديث منكر، وقلـت يف بعضـه هـذا حـديث كـذب وسـائر ذلـك        : يف بعضه

  .أحاديث صحاح
أخـربك  ! من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كـذب؟ : فقال يل

                                      
  .29-2/28واللفظ له وتاريخ بغداد  114-113: معرفة علوم احلديث ص )1(
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ال ما أدري هذا : فقلت! أين غلطت وأين كذبت يف حديث كذا؟راوي هذا الكتاب ب
اجلزء من رواية من هو؟ غري أين أعلم أن هذا احلديث خطأ وأن هذا احلديث باطـل  

تدعي الغيب؟ قلت ما هـذا ادعـاء غيـب، قـال فمـا      : فقال. وأن هذا احلديث كذب
تفقنـا  سل عما قلت من حيسن مثل مـا أحسـن فـإن ا   : الدليل على ما تقول؟ قلت

من هو الـذي حيسـن مثـل مـا حتسـن      : علمت أنا مل جنازف ومل نقل إال بفهم، فقال
  !!.هذا عجب: نعم، قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: أبو زرعة، قال: قلت

فأخذ فكتب يف كاغد ألفاظي يف تلك األحاديث مث رجع إيل وقد كتب ألفاظ ما 
لت إنه باطل قال أبو زرعـة هـو كـذب،    تكلم به أبو زرعة يف تلك األحاديث فما ق

الكذب والباطل واحد، وما قلت إنه كذب قال أبو زرعة هو باطل، وما قلت : قلت
  .إنه منكر قال هو منكر كما قلت وما قلت إنه صحاح قال أبو زرعة هو صحاح

ذلـك أنـا مل   : تتفقان من غري مواطأة فيما بينكما، فقلت! ما أعجب هذا؟: فقال
  .)1(لنا بعلم ومعرفة قد أوتيناجنازف وإمنا ق

 

 
  .املعل هو مافيه سبب خفي يقدح يف صحته-1
  .تكون العلة يف السند أو املنت أومها معا-2
  .املعل شديد الضعف -3

 
  ما هو املعل لغة واصطالحا؟-1
  فيم تكون العلة؟-2
  ما حكم العلة؟-3

                                      
  .351-349: تقدمة اجلرح والتعديل ص )1(
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25 
25  

 
  

 

شـديد ال ميكـن اجلمـع بينـه      أي صـاحب   احلـديث   قوله 
احلـديث أيضـا أو فيهمـا معـا      يف  سواء كان يف السند وحـده   يف
     وهو لغة اسم فاعل من االضطراب وهو اختالل األمـر وفسـاد نظامـه

  .)1(واشتدت وضرب بعضه بعضاوأصله من اضطراب املوج إذا كثرت حركته 
  .)2("ما روي على أوجه خمتلفة متساوية يف القوة: "واصطالحا

  ،تصغري أهل لقصد التعظيم   أي علماء احلديث، وقد يقـع
يطلع اهللا تبارك : "االضطراب من راو واحد أو أكثر، ويقع يف السند ومثاله حديث

اضطرب فيه عبد اهللا بـن هليعـة فـرواه    ..." انوتعاىل إىل خلقه ليلة النصف من شعب
  :بأربعة أسانيد عن ثالثة من الصحابة ومل يتابع عليه 

 .مرفوعا tعن الزبري بن سليم عن الضحاك بن عبد الرمحن عن أيب موسى -1
 tعن الضحاك بن أمين عـن الضـحاك بـن عبـد الـرمحن عـن أيب موسـى        -2

 .مرفوعا
ي عن كثري بن مـرة عـن عـوف بـن     عن عبد الرمحن بن أنعم عن عبادة بن نس-3

 .مرفوعا tمالك
ابن هليعة عن حيي بن عبد اهللا عن أيب عبد الـرمحن احلبلـي عـن عبـد اهللا بـن      -4

 .)3(مرفوعا tعمرو
من طريق شريك عن أيب محزة عن  )4(ما رواه الترمذي: كما يقع يف املنت ومثاله

عن الزكـاة   r سئل رسول اهللا: الشعيب عن فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها قالت
                                      

  .1/182الصحاح  )1(
  .112: تيسري مصطلح احلديث ص انظر )2(
  .288: واإلرشادات أليب معاذ ص )1563(و )1144(السلسلة الصحيحة  )3(
   )659(الترمذي  )4(
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: مـن هـذا الوجـه بلفـظ     )1(ورواه ابن ماجه »إن يف املال حلقا سوى الزكاة«: فقال
هــذا اضــطراب ال حيتمــل : قــال العراقــي. » لــيس يف املــال حــق ســوى الزكــاة«

  .)2(التأويل
  .واملضطرب ضعيف ألنه يدل على عدم ضبط الراوي

  ".املقترب يف بيان املضطرب: "ألف فيه ابن حجر

 

  .املضطرب هو ما روي على أوجه خمتلفة متساوية يف القوة الميكن الترجيح بينها- 1
  .يقع االضطراب يف السند أو املنت أومها معا-2
  .املضطرب شديد الضعف ألنه يدل على عدم ضبط الراوي -3

 

  ماهو املضطرب ؟-1
  فيم يقع االضطراب؟-2
  .ما حكم املضطرب؟ ومثل له؟-3

26 
26  

 
  

 

لغة املدرج اسم مفعول مـن أدرجـت الشـيء يف الشـيء إذا      قوله 
أدخلته فيه وضمنته إياه، وهو مجع مدرجة أي األلفاظ اليت تدخل يف احلديث وليست 

  ".ما ليس منه بال فصل ما غري سياق إسناده أو أدخل يف متنه: "منه، واصطالحا
  عنه صلى اهللا عليه وسلم  أي جاءت 

  .باحلديث بال فصل وال متييز بينهما للحديث   أي كلمات 
                                      وهذا الذي عرف املصنف هـو مـدرج املـنت، وقـد يكـون اإلدراج يف أول مـنت         

  )1789(ابن ماجه  )1(
  .1/266تدريب الراوي  )2(
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. )1(»ويل لألعقاب من النـار  «ا الوضوء أسبغو: tاحلديث مثل حديث أيب هريرة
 -وهـو التعبـد  -يتحنـث فيـه   ... «: tأو يف الوسط وهو نادر مثل حديث عائشـة 

إن أميت يدعون يوم «: أو يف األخري وهو األكثر مثل حديث. )2( »الليايل ذوات العدد
  .)3(فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل »القيامة غرا حمجلني من آثار الوضوء

والنوع الثاين مدرج السند وهو أن يكون عندك متنان بإسـنادين فتـروي املتـنني    
مثاله ما روى سعيد بن أيب مرمي عن مالـك عـن الزهـري عـن     : بسند واحد منهما

 ...ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وال تنافسوا «: قال rأن رسول اهللا  tأنس
يب مرمي من منت حديث آخر رواه مالـك  أدرجه ابن أ" ال تنافسوا"فقوله . احلديث »

ال جتسسـوا وال حتسسـوا وال    «: فيـه  tعن أيب الزناد عن األعرج عـن أيب هريـرة  
  .)4("تنافسوا وال حتاسدوا

  ".وال تنافسوا"وليس يف األول  )5(واحلديثان يف املوطأ والصحيحني
اة ويعرف اإلدراج بالنص عليه يف طريق أخرى، أو بالنص عليه من بعض الرو 

: مرفوعـا  tمثل حديث أيب هريـرة  rأو أحد األئمة أو باستحالة كونه من كالمه 
والذي نفسي بيده لوال اجلهاد واحلج وبر أمي ألحببـت أن   » للعبد اململوك أجران«

  .)6(أموت وأنا عبد مملوك
مـن  : "وحكمه أنه حرام بإمجاع العلماء من احملدثني والفقهاء، وقـال السـمعاين  

فهو ساقط العدالة وممـن حيـرف الكلـم عـن مواضـعه وهـو ملحـق        تعمد اإلدراج 
  .)7("بالكذابني

-أنـا زعـيم    «:  tوأخفه ما كان لقصد الشرح والتفسـري كحـديث فضـالة   
                                      

  ،)242(بنحوه ومسلم  )165(البخاري  )1(
  .)160(ومسلم  )03(البخاري )2(
  )246(ومسلم )136(البخاري  )3(
  .1/272والتدريب  129: ظر التقييد واإليضاح صان )4(
 .)2563(ومسلم  )6064(والثاين يف البخاري  )2559(و مسلم  )6065(األول يف البخاري )5(
  .)2568(  البخاري  )6(
  .1/274وتدريب الراوي  56: الباعث احلثيث ص )7(
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احلديث، وقوله الزعيم احلميل مدرج  )1( » ....ببيت يف ربض اجلنة -والزعيم احلميل
  .)2(من كالم ابن وهب
  :وأشهر مصنفاته

 .ج يف النقل للخطيب البغداديالفصل للوصل املدر - 
 .تقريب املنهج بترتيب املدرج البن حجر وهو تلخيص لكتاب اخلطيب - 
 

  .املدرج هو ما غري سياق إسناده أو أدخل يف متنه ما ليس منه بال فصل-1
ومدرج املنت بأن يلحـق  ، مدرج السند حبيث يغري سياق إسناده :وهو نوعان-2

  .به  ما ليس منه بال فصل
  .وحكمه أنه حرام بإمجاع العلماء من احملدثني والفقهاء -3

 

  ماهو املدرج؟-1
  ما هي أنواعه؟-2
  اذكر مثالني له؟-4ما حكمه؟ -3

27 
27  

 
  

 

أي معاصـر   نقل  أي الذي  احلديث املدبج  قوله 
القرينان مها املتقاربان يف السن واإلسناد، كالسفيانني، وبعضهم كاحلـاكم يكتفـي   و

  . بالتقارب يف اإلسناد فقط
   أي عن قرينه ونده فهو       اسـم مفعـول مـن التـدبيج وهـو

التزيني، وأول من مساه بذلك الدارقطين، واملدبج لغة املزين حىت كأنه ديباج، وقيـل  
                                      

  .)4619(بان وابن ح )2391(واحلاكم )4341(والنسائي يف الكربى )4802(أبو داود  )1(
  .1/271تدريب الراوي  )2(
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  .)1(اجتني ومها اخلدان ألن كل قرين يلتفت إىل صاحبه ليحدثهمأخوذ من الديب
عـن أيب  gأن يروي كل من القرينني عن صاحبه، كرواية عائشـة : واصطالحا

، ومثلـه  )2(عند احلاكم" املرأة اليت عذبت يف هرة"وروايته هو عنها حلديث  tهريرة
هري عن ومثاله يف التابعني رواية الز. والعكس tعن ابن عباس tحديث جابر

عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري، ويف أتباع التابعني رواية مالك عـن  
  .)3(األوزاعي واألوزاعي عن مالك

أي اختطفه وميزه عن غريه، من نـتخ   أي تعلمه  قوله 
  .)4(البازي اللحم خطفه، واملنتاخ املنقاش

ن اآلخر ولو مل يكونا قرينني قاله ابن وقيل املدبج كل راويني روى كل منهما ع 
كثري والعراقي وقال إن قصرابن الصالح له علـى القـرينني إمنـا تبـع فيـه احلـاكم       

  .)5(واحلاكم تبع شيخه الدارقطين والدارقطين مل يلتزم بذلك يف كتابه املدبج
  ".الواو"بـ" عن"أال يظن الزيادة يف اإلسناد وأال يظن إبدال : وفائدة معرفته

  .املدبج: ف فيه الدارقطينأل
 :قال ابن اجلزري

ــرين  ــروي القـ ــدبيجهم أن يـ   تـ
 

ــدين   ــه يـ ــو لـ ــه وهـ ــن مثلـ   عـ
 

ــديقه  ــع الصـ ــر مـ   مثـــل أيب هـ
 

  )6(االوزاعي مـع مـالكهم حقيقـه    
 

 

املدبج هو أن يروي كل من القرنني عن صاحبه وقيل ال يشـترط أن يكـون   -1
  .قرينا له

                                      
  .2/237وشرح األثيويب لأللفية  1/289والصحاح  171: القاموس ص )1(
  .216: علوم احلديث ص )2(
  .117: وعلوم احلديث للحاكم ص 333: والتقييد ص 50: االقتراح ص )3(
  .237: القاموس ص )4(
  .138: والباعث احلثيث ص 333: التقييد ص )5(
  .216: ة صالغاي )6(
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  .اإلسنادفائدته أال يظن الزيادة يف -2
  .وال تشترط فيه الصحة -3

 

  ما هو املدبج ؟-1
  ما فائدة معرفته؟-2
  مثل له ؟-3

28 
28  

 
  

 

أي نطقـا   اسم فاعل من االتفاق وهـو ضـد االفتـراق     : قوله
كـأن  ) مفتـرق (كذلك لكنه خمتلف املسميات أي  أي كتابة ورمسا  و

يقع االتفاق يف االسم واسم األب أو مها معا مثال حنو أنـس بـن مالـك يف الـرواة     
  :مخسة أشخاص

 .tأنس بن مالك أبو محزة األنصاري -1
 .tأنس بن مالك الكعيب القشريي أبو أمية -2
 .أنس بن مالك أبو مالك الفقيه -3
 .أنس بن مالك محصي -4
 .يفأنس بن مالك كو -5

  .واخلليل بن أمحد ستة أوهلم شيخ سيبويه
اسم فاعل من االفتراق وهو ضد االتفاق : قوله

  .وهذا وهم من الناظم كأنه جعل املفترق نوعا آخر ضد النوع األول
هـو اتفـاق أمسـاء الـرواة     : "إذن تعريف املتفق واملفتـرق يف االصـطالح هـو   

  ".الف أشخاصهمفصاعدا خطا ولفظا واخت
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  : فائدته
عدم ظن املشتركني يف اسم واحد شخصا واحدا خاصة إذا كانوا من نفس -

  .الطبقة
  .التمييز بني املشتركني يف االسم فرمبا يكون أحدمها ثقة واآلخر ضعيفا -

  :وأشهر املصنفات فيه
 .املتفق واملفترق للخطيب البغدادي - 
 .األنساب املتفقة البن طاهر - 

  :)1(أنواعه
  .االتفاق يف االسم واسم األب -1
أمحد بـن جعفـر بـن محـدان     : مثل: االتفاق يف االسم واسم األب واجلد -2

  :أربعة
 .أبو بكر القطيعي البغدادي يروي عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل - 
 .أبو بكر السقطي البصري يروي عن عبد اهللا بن أمحد الدورقي - 
 .دينوري روى عن عبد اهللا بن حممد بن سنان - 
 .رسوسي روى عن عبد اهللا بن جابر الطرسوسيط - 

التـابعي عبـد   : مثل أيب عمران اجلوين اثنان: االتفاق يف الكنية والنسب -2
  .امللك بن حبيب، والثاين بصري بغدادي امسه موسى بن سهل

  .صاحل بن أيب صاحل أربعة: االسم والكنية -3
ي اثنـان أحـدمها   حممد بن عبـد اهللا األنصـار  : االسم واسم األب والنسبة -4

 .شيخ البخاري واآلخر ضعيف يكىن أبا سلمة
 .االسم والكنية مثل العبادلة -5
  .يف النسبة كاحلنفي واملدين -6

                                      
  .316: وتدريب الراوي ص 130: واملنهل الروي ص 409: التقييد ص )1(
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املتفق واملفترق هو اتفـاق أمسـاء الـرواة فصـاعدا خطـا ولفظـا واخـتالف        -1
  .أشخاصهم

بني املشتركني يف االسم فرمبـا يكـون أحـدمها ثقـة واآلخـر       التمييزفائدته -2
  .ضعيفا

  .ألف فيه اخلطيب البغدادي -3
 

  ماهو املتفق واملفترق؟-1
  ما فائدته؟-2
  مثل له؟-3
  ما هي أنواعه؟-4

29 
29  

 
  

 

االئتالف مبعىن االجتماع والتوحـد، هـو   اسم فاعل من  قوله 
  أي يتفق يف الكتابة وهو يف نفس الوقت خمتلف لفظا وحكاية ويكون

يف األمساء كسلَام وسلَّام وعمارة وعمارة  وحبان وحيان واأللقاب كاحلمال واجلمـال  
  . واألنساب كالثوري والتوزي واهلمداين واهلمذاين

  .م، فما كان من قريش فهو حزام بالزاي ومن األنصار فهو حرامومثاله حرام وحزا
  . ومثل البخاري والنجاري فكل صحايب أو تابعي فهو جناري

ومثل حناط وخباط وخياط كعيسى بن أيب عيسى ومسلم بن أيب مسلم كالمها 
  .)1(يتصف ذه األوصاف الثالثة

  .روأمحد مع أمجد بن عجيان كعثمان صحايب جليل شهد فتح مص
اسم فاعل من االختالف ضد االتفـاق فهـو وهـم     وأما قوله 

                                      
  .92: واملوقظة ص 125: واملنهل الروي ص 155: ؟ والباعث ص297: والتدريب ص 381: التقييد ص )1(
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: ، وقولـه "وهو متفق يف الكتابة خمتلف يف اللفظ: "ألن املؤتلف واملختلف نوع واحد
  تتميم أي احذر من اخلطإ ومن الغريب وقوعه فيه هنا بعد حتذيره

  .منه
  :املؤلفات فيه

 .لغيناملؤتلف واملختلف لعبد ا - 
 .اإلكمال البن ماكوال - 
 .مشتبه النسبة للذهيب - 
 .تبصري املنتبه بتحرير املشتبه ابن حجر - 

 

مثل حرام ، املؤتلف واملختلف هو اتفاق األمساء خطا واختالفها لفظا ومعىن-1
  .وحزام
  .فائدته التمييز بني الرواة-2

 

  ماهو املؤتلف واملختلف؟-1
  له ثالثة أمثلة؟اذكر  ما فائدته؟-2

30 
30  

 
  

 

اسم مفعول من اإلنكار ضد اإلقرار وهـو لغـة ضـد     احلديث  قوله 
 :املعروف، تقول نكرت الرجل وأنكرته قال األعشى

  وأنكرتين وما كـان الـيت نكـرت   
 

  )1(من احلوادث إال الشيب والصلعا 
 

  :واصطالحا له تعريفان
                                      

  1/672الصحاح  )1(
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ما انفرد به من ال حيتمل تفرده لضعف حفظـه وكثـرة ومهـه وغلطـه أو      -1
ظهور فسقه، فهذا هو املشهور عند احملدثني، وبه يقول الشافعي والربدجيي 

 .)1(واحلاكم وأمحد والنسائي ومسلم وغري واحد من أهل احلديث
 .)2(خمالفة الضعيف للثقة وبه جزم ابن حجر -2

من رواة  أي تفرد به  املطلق  : ول ذهب املصنف فقالوإىل األ
لفحش  عند أهل احلديث  منفردا مع أن  السند 

  .غلطه وسوء حفظه أو فسقه واأللف لإلطالق
مثاله حديث أيب زكري حيىي بن حممد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عـن  

  .)3(» ...كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان«: امرفوع tعائشة
هذا حديث منكر تفرد به أبو زكري، وهو شيخ أخرج له مسلم يف : قال النسائي

  .)4(ال حيتج به: املتابعات لكن ال حيتمل تفرده قال ابن معني ضعيف وقال ابن حبان
يب حامت من طريق حبيـب بـن   ما رواه ابن أ: ومثال املنكر على التعريف الثاين

 tحبيب أخي محزة املقرئ عن أيب إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عبـاس 
من أقام الصالة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقـرى الضـيف   «: قال rعن النيب 
، قال أبو حامت هو منكـر ألن غـريه مـن الثقـات رواه عـن أيب إسـحاق       »دخل اجلنة

  .)5(موقوفا وهو املعروف
  :ا استنكروا املنت وحده مثالهورمب

ما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباين عن يزيد األصم عـن  
نعـم إن مل تـزده   «: أحج عـن أيب قـال  : فقال rأن رجال سأل النيب  tابن عباس

  »خريا مل تزده شرا
هذا حديث قد محلوا فيه على عبد الرزاق النفراده بـه عـن   : "قال ابن عبد الرب

هذا حديث ال يوجد يف الدنيا عند أحد ذا : لثوري من بني سائر أصحابه، وقالواا
                                      

  274: والنكت البن حجر ص 238: والتدريب ص 105: والتقييد ص 43: الباعث ص )1(
  23: ة النظر صنزه )2(
  ) 3330(  ابن ماجه  )6724(النسائي يف الكربى  )3(
  4/386انظر ذيب التهذيب  )4(
  .23: نزهة النظر ص )5(
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اإلسناد إال يف كتاب عبد الرزاق أو يف كتاب من أخرجه من كتاب عبد الرزاق، ومل 
هذا لفظ منكر : يروه أحد عن الثوري غريه وقد خطؤوه فيه، وهو عندهم خطأ فقالوا

  .)1("ا ال يدري هل ينفع أم ال ينفعأن يأمر مب rال تشبهه ألفاظ النيب 
حديث مهـام بـن حيـىي عـن ابـن      : وقد يسمون ما أخطأ فيه الثقة منكرا مثاله

  .إذا دخل اخلالء وضع خامته rكان النيب: جريج عن الزهري عن أنس قال
قال أبو داود هذا حديث منكر وإمنا يعرف عن ابن جريج عن زيـاد بـن سـعد    

، والوهم فيه من »اختذ خامتا من ورق مث ألقاه rأن النيب  tعن الزهري عن أنس
  .)2(مهام ومل يروه إال مهام

 

املنكر هو ما تفرد به من ال حيتمل من مثله التفرد لضعف حفظه، وقد يطلق -1
  .على ما خالف فيه الضعيف الثقة

  .املنكر شديد الضعف فال يتقوى حبال -2
  .ا معاتكون النكارة يف املنت أو السند أو مه-3

 

  ماهو املنكر لغة واصطالحا؟-1
  فيم تكون النكارة؟-2
  ماحكم املنكر؟  -3
  مثل للمنكر؟-4

31 
31  

 
  

 

     ومعناه لغة الساقط الذي ال قيمة له وتقول العـرب للبيضـة الـيت خـرج 
                                      

  .130-9/129التمهيد  )1(
  .)19(أبو داود  )2(
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ما انفرد به : "واصطالحا. )1(هو اسم مفعول من تركه إذا خالهمنها الفرخ التريكة و
  .)2(قاله ابن حجر"متهم بالكذب يف احلديث أو من عرف بالكذب يف غريه

 فال متابع وال شـاهد لـه    من الرواة  أي الذي  قوله 
بالكـذب  أي على شدة ضعفه فهو متهم  أي اتفقوا  احلال أم 

مبعـىن اسـم املفعـول أي    " رد"الكاف زائـدة واملصـدر    متروك احلديث 
  .)3(مردود ال يعمل به ومساه الذهيب املطروح

 tحديث عمرو بن مشر اجلعفي عن جابر عن أيب الطفيـل عـن علـي   : ومثاله
يقنت يف الفجر ويكرب يوم عرفة مـن صـالة الغـداة     rكان النيب «: قاال tوعمار

  .)4( »صالة العصر آخر أيام التشريق ويقطعه
عمرو بن مشر متروك احلديث وقال البخاري : قال النسائي والدارقطين وغريمها

  .)5(منكر احلديث
ومـن باليـاه عـن ـز بـن      : وحديث اجلارود بن يزيد النيسابوري قال الذهيب

اهللا  إذا قال المرأته أنت طالق إىل سـنة إن شـاء  «: حكيم عن أبيه عن جده أنه قال
  .)6(واجلارود قال النسائي والدارقطين متروك وكذبه أبو حامت. »فال حنث عليه

  :وقد يطلقون املتروك على املنسوخ مثاله
خرب ابن عباس يف رد أيب العاص إىل زينب بنت رسول اهللا : "قول ابن عبد الرب

r 7("خرب متروك ال جيوز العمل به عند اجلميع(.  
  .)8(" وإن صح فهو متروك منسوخ عند اجلميعوهذا اخلرب: "وقال قبل ذلك

                                      
  .2/1192الصحاح  )1(
  .1/213وشرح ألفية السيوطي  1/295وتدريب الراوي  35: نزهة النظر ص )2(
  .34: املوقظة ص )3(
  .)1718(سنن الدارقطين  )4(
  .وذكر هذا احلديث من مناكريه 3/259امليزان للذهيب  )5(
  .1/391امليزان  )6(
  12/24التمهيد  )7(
  12/20التمهيد  )8(
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  .املتروك هو ما انفرد به متهم بالكذب يف احلديث أو من عرف بالكذب يف غريه- 1
  .املنكر شديد الضعف فال يتقوى حبال-2

 

  ماهو املتروك لغة واصطالحا؟-1
  ما حكمه؟ -2
  مثل للمتروك؟-3

32 
32  

 
  

 

الـذي صـنعه بعـض     املفتـرى   احلديث  قوله 
اسم مفعول مـن وضـع    هو احلديث   r الكذابني 

الكـالم الـذي   : "الشيء يضعه إذا حطه وأسقطه وتركه أو مبعىن االفتراء، واصطالحا
  .، وهو من أعظم احملرمات)r) "1إىل النيب اختلقه راو ونسبه 

من حدث عين حبديث يرى «:  rوال جيوز ذكره إال مع بيان حاله إمجاعا حلديثه
  .)2( »أنه كذب فهو أحد الكاذبني

ويعرف الوضع بإقرار الواضع أوركة ألفاظه أو خمالفته لـدليل قـاطع حبيـث ال    
، أوأن يكون فيه وعد أو وعيـد  ميكن اجلمع، أوعدم وجوده يف شيء من دواوين السنة

  .على أمر حقري
وسببه إفساد الزنادقة للدين أو نصـرة الـرأي واملـذهب أو التكسـب أوطلـب      

مثل قصة غياث بن إبراهيم النخعي حني وجد املهدي الشهرة أوالتملق للسالطني 
 »ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر أو جنـاح «: يلعب باحلمام فوضع له حديث

 .ملهدي وقتل احلمامففطن له ا
                                      

  .1/274وتدريب الراوي  130: والتقييد واإليضاح ص 1/302شرح األلفية  )1(
  .بشرح النووي 1/62مسلم يف مقدمته  )2(
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 :وشرهم الصوفية اوزون ذلك يف الترغيب قال السيوطي 
  وشــرهم صــوفية قــد وضــعوا   

 

  حمتســبني األجــر فيمــا يــدعوا    
 

  .وقد يكون املوضوع كالما خمتلقا وقد يكون حكمة أو مثال
  :يعرف الوضع مبا يلي* 
بح بن إقرار واضعه كما روى البخاري يف التاريخ األوسط عن عمر بن ص -1

  .rأنا وضعت خطبة النيب : عمران التميمي أنه قال
كما ادعى مأمون بن أمحد اهلروي أنه مسع من هشام بن : أن يكذبه التاريخ -2

سنة مخسني ومائتني، فقال له : مىت دخلت الشام؟ قال: عمار، فسأله احلافظ ابن حبان
  !!ر آخرهذا هشام بن عما: فقال 245فإن هشاما الذي تروي عنه مات سنة 

كما أسنده احلاكم عن سيف بن عمر التميمي قال كنت : قرينة يف احلديث -3
قـال ضـربين املعلـم،    :عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال مالك

معلموا صبيانكم «: مرفوعا t حدثين عكرمة عن ابن عباس: قال ألخزينهم اليوم
وسعد بـن طريـف قـال ابـن      »نيشراركم أقلهم رمحة لليتيم وأغلظهم على املسك

  .حبان كان يضع احلديث
مثاله ما رواه ابن اجلوزي من طريق عبد الرمحن بن زيد بـن  :خمالفة العقل -4

أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عنـد   « :أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا
  .»املقام ركعتني

:  
  :تعاىل ـ على مخسة مراتباملدلّسون الذين ذكرهم احلافظ بن حجر ـ رمحه اهللا 

  .من مل يوصف بذلك اال نادراً، كيحىي بن سعيد االنصاري: األوىل
من احتمل االئمة تدليسه وأخرجوا له يف الصحيح إلمامته وقلة تدليسه : الثانية

  .يف جنب ما روى، كالثوري أو كان ال يدلس إال عن ثقة كإبن عيينة
الئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه من أكثر من التدليس فلم حيتج ا: الثالثة

  .بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأيب الزبري املكي
من اتفق على أنـه ال حيـتج بشـئ مـن حـديثهم إال مبـا صـرحوا فيـه         : الرابعة

  .بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء وااهيل كبقية بن الوليد
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ى التـدليس فحـديثهم مـردود ولـو صـرحوا      من ضعف بأمر آخر سو: اخلامسة
  .)1(بالسماع إال أن يوثق من كان ضعفه يسرياً كابن هليعة

  :مؤلفاته
  األباطيل واملناكري، : وقد ألف فيه اجلوزقاين

  املوضوعات، : وابن اجلوزي
  .الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة: والسيوطي

  . ترتيه الشريعة: وابن عراق 
  كرة يف املوضوعات، التذ: والكناين

  الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة، : والشوكاين
  )2(األسرار املرفوعة يف األحاديث املوضوعة: واملال علي القاري

 

  .rاملوضوع هو الكذب املفترى على النيب -1
  .وهو من أعظم احملرمات-2
  .ال حتل روايته إال مع بيان حاله-3
  إخل... تعصب والتكسب والتصوف وإفساد الدين سبب الوضع هو ال -4

 

  ما هو املوضوع لغة واصطالحا؟-1
  ما سبب الوضع؟-2
  ماحكم املوضوع؟-3 

  ماحكم روايته؟-4
  مثل له؟-5  

                                      
  فما بعدها 27ف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس البن حجر ص انظر تعري )1(
  .2/68وتوضيح األفكار  1/274وتدريب الراوي  130التقييد واإليضاح ص  )2(
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33  

 
  

 

34  
 

  
 

 أي مثـل   أي هـذه املنظومـة    حرف حتقيـق   قوله 
املستور عن الشمس والرياح وغريمهـا   األحجار الثمينة واملعادن النفيسة 

  أي هذه املنظومة  نسبة إىل الناظم طه حممد أو عمر
  .)1()هـ1080(بن فتوح البيقوين الدمشقي الشافعي املتوىف 

أي جــاءت  أبيــات  أي زادت علــى  وعــددها 
  كلها أي متت وكملت.  

  
  أمحد بن الكوري العلوي الشنقيطي كتبه الشيخ

 14/11/2009   
  27/11/1430املوافق 

                                      
 .2/18ومعجم املؤلفني للكحالة  5/64األعالم للزركلي  )1(
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قيـت عليـه أنـواع    مل يذكر املصنف من أنواع احلديث إال اثنني وثالثني فقط وب
  :كثرية هذه أمهها باختصار

)1( 
  :تعريفه

  .)2(نسبة  إىل القدس أي الطهر: القدسي لغة
  .)3(مع إسناده إياه إىل ربه عز وجل rما نقل إلينا عن النيب : واصطالحا

  :)4(الفرق بينه وبني القرآن* 
القدسـي معنـاه مـن اهللا     أن القرآن لفظه ومعناه من اهللا تعاىل واحلديث -1

  .rولفظه من عند النيب 
  .أن القرآن متعبد بلفظه خبالف احلديث القدسي -2
  .القرآن يشترط يف ثبوته التواتر عند اجلمهور بعكس احلديث القدسي -3
  .أن القرآن معجز دون احلديث -4
  .أن القرآن كله متواتر واحلديث القدسي بعضه غري متواتر -5

فيما روى عن ربه تبارك وتعاىل أنـه   rعن النيب  tذرمثاله حديث أيب 
يا عبادي إين حرمت الظلـم علـى نفسـي وجعلتـه بيـنكم حمرمـا فـال        «: قال

  .)5( »تظاملوا
                                      

 323: حلديث صومنهج النقد يف علوم ا 127: وتيسري مصطلح احلديث ص 64قواعد التحديث ص )1(
  .160: واحلديث النبوي للصباغ ص

  508والقاموس ص  760/ 1الصحاح للجوهري  )2(
  127تيسري املصطلح ص  )3(
  .162: واحلديث النبوي للصباغ ص 325-324: منهج النقد يف علوم احلديث ص )4(
  .)6572(مسلم  )5(
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  :مصنفاته
 .حديثا) 272(اإلحتافات السنية باألحاديث القدسية للمناوي مجع فيه  - 
 863ع فيـه  ومج) 1200ت (اإلحتافات السنية باألحاديث القدسية حملمد املدين  - 

 .حديثا
: كتابــا بعنــوان 1970أصــدر الــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية يف مصــر  - 

 .حديث مأخوذة من الكتب الستة واملوطأ) 400(وفيه " األحاديث القدسية"

 
  .)1(هو اسم فاعل من التواتر أي التتابع مع املهلة: لغة

هم على الكذب عـن مثلـهم إىل   ما رواه عدد كثري يستحيل تواطؤ: واصطالحا
  .)2(منتهاه وأسندوه إىل حمسوس

يفيد العلم الضروري الذي يضطر اإلنسان إىل التصديق بـه تصـديقا   : حكمه
  .)3(جازما
  :أنواعه
مـن كـذب علـي    «: وهو ما تواتر لفظـه ومعنـاه كحـديث   : املتواتر اللفظي -أ

  .صحابيا ، رواه أكثر من تسعني)4( »متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
ما تواتر معناه دون لفظه مثل أحاديث رفع اليدين : املتواتر املعنوي - ب

، وأحاديث احلوض واملسح علـى اخلفـني   )5(يف الدعاء عن حوايل مائة صحايب
  .وحنوه

                                      
  .442والقاموس ص 676/ 1الصحاح للجوهري  )1(
وتيسـري   265: فما بعده والتقييد واإليضاح ص 2/176وتدريب الراوي  16: صالكفاية للخطيب  )2(

  .138: والغاية يف شرح اهلداية ص 19: مصطلح احلديث للطحان ص
  .16: الكفاية ص )3(
  . )2134(ومسلم  )110(البخاري )4(
  2/180تدريب الراوي  )5(
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  :أشهر مصنفاته
 .األحاديث املتكاثرة يف األخبار املتواترة البن حجر - 
 ).وهو تلخيص الذي قبله(وطي األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة للسي - 
 .قطف األزهار للسيوطي وهو تلخيص ملا قبله - 
 .نظم املتناثر من احلديث املتواتر حملمد بن جعفر الكتاين - 

 
: النقـل ومنـه  : اإلزالة ومنه نسخت الشمس الظـل، والثـاين  : له معنيان:)1(لغة

  .أزال احلكم املنسوخ أو نقله إىل حكم آخرنسخت الكتاب أي نقلته فكأن الناسخ قد 
  رفع الشارع حكما منه متقدما حبكم منه متأخر قاله ابن الصالح: )2(واصطالحا

  :)3(معرفة الناسخ من املنسوخ* 
  :يعرف النسخ بعدة أمور هي 
كنت يتكم «: t كحديث بريدة: م بذلك   تصرحيه صلى اهللا عليه وسل -أ

  .)4( »فإا تذكر اآلخرة عن زيارة القبور فزوروها 
تـرك   rكان آخر األمرين من رسـول اهللا  t كقول جابر: قول الصحايب -ب

  .)5(الوضوء مما مست النار
  :معرفة التاريخ -ج

  .)6( »أفطر احلاجم واحملجوم«: t كحديث شداد بن أوس

                                      
  238والقاموس ص  377/ 1الصحاح للجوهري  )1(
  .59: وتيسري املصطلح ص 278: ضاح صالتقييد واإلي )2(
  .194-2/190والتدريب  280-279: التقييد واإليضاح ص )3(
  .)  977(مسلم  )4(
  .)80(واللفظ له والترمذي  )192(أبوداود  )5(
وصـححه أمحـد وابـن خزميـة     ) 1681(وابن ماجـة  ) 3144(والنسائي يف الكربى ) 2369(أبوداود  )6(

  .واحلاكم
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أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم احـتجم وهـو حمـرم         t نسخ حبديث ابن عبـاس 
أنـه كـان زمـن الفـتح     t، ففي بعض طرق حـديث شـداد   )1(واحتجم وهو صائم
  .يف حجة الوداع t وحديث ابن عباس

من شرب اخلمـر فاجلـدوه فـإن عـاد يف الرابعـة      : "كحديث: داللة اإلمجاع -د
  .)2("فاقتلوه

  .نقل اإلمجاع على ذلك النووي واملاوردي والبلقيين
  :أشهر مصنفاته

 .حازمياالعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار لل - 
 .الناسخ واملنسوخ البن شاهني - 
 .جتريد األحاديث املنسوخة البن اجلوزي - 

 
  :تعريف احملكم -)1

  .)3(اسم مفعول من أحكم مبعىن أتقن: لغة
  .)4(هو احلديث املقبول السامل من معارضة مثله: واصطالحا

  .وعامة السنة من هذا النوع
  :ديثتعريف خمتلف احل -)2

  .)5(اسم فاعل من االختالف ضد االتفاق: لغة
  .)6(احلديث املقبول املعارض مبثله مع إمكان اجلمع بينهما: واصطالحا

                                        .أنه صلى اهللا عليه وسلم شرب قائما )7(حديث: مثاله
  .)1938(البخاري  )1(
  .)2573(وابن ماجه  3/255والنسائي يف الكربى  )1444(و الترمذي  )4482(أبو داود  )2(
  988والقاموس ص 1408/ 2الصحاح للجوهري  )3(
  .56: تيسري مصطلح احلديث ص )4(
  .726والقاموس ص 1037/ 2الصحاح للجوهري  )5(
  .3/71للسخاوي  وفتح املغيث 56: وتيسري مصطلح احلديث ص 2/196تدريب الراوي  )6(
  .)2027(ومسلم  )5617(و )5615(البخاري  )7(



 

 

77 

  .النهي عن الشرب قائما )1(مع حديث
  .فيحمل النهي على الترتيه والكراهة والفعل على اجلواز

  :)2(مع خمتلف احلديث التعامل -3
 :إذا أمكن اجلمع فهو املتعني ألن فيه عمال بالنصني وإن مل ميكن-أ
  .إن علم الناسخ نعمل به ونترك املنسوخ -ب
إن مل يعلم الناسخ رجحنا أحدمها على اآلخر واملرجحات أكثر مـن مائـة    -ج

  .)3(ذكرها العراقي وغريه
  .وإن مل نستطع نتوقف  -د

  :املصنفات
 .حلديث للشافعيخمتلف ا - 
 .خمتلف احلديث البن قتيبة - 
 .مشكل احلديث للزخمشري - 
 .مشكل اآلثار للطحاوي - 

 
  :تعريفه

  .الغريب هو البعيد عن أقاربه أو وطنه : )4(لغة
ما وقع يف متون األحاديث من األلفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم : واصطالحا

  .)5(حلقلة استعماهلا قاله ابن الصال
  :وأنواعه

                                      
  .)2026(مسلم  )1(
  . 285: التقييد ص )2(
  .286: التقييد واإليضاح للعراقي ص )3(
، وفـتح  174: وتسـري مصـطلح احلـديث ص    2/184وتـدريب الـراوي    274: التقييد واإليضاح ص )4(

  .3/28املغيث للسخاوي 
  .274التقييد واإليضاح صو 2/412توضيح األفكار )5(
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 .ما جاء تفسريه يف حديث آخر - 
 .ما فسره الراوي فهو أعلم مبا روى - 
 .ما فسر بلغة العرب - 

  :مصنفاته
 .غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم - 
 غريب احلديث للخطايب  - 
 .غريب احلديث البن قتيبة - 
 .الفائق للزخمشري - 
 .النهاية يف غريب احلديث البن األثري - 
 ).النهاية(طي وهو تلخيص ملا قبله الدر النثري للسيو - 

 
  .)1(لغة مصدر اعترب هو تدقيق النظر يف األمر ليعرف به غريه: االعتبار

هو تتبع طرق حديث راو ليعرف هـل شـاركه غـريه يف روايتـه أم     : واصطالحا
  .)2(ال

  .وليس قسيما للمتابع والشاهد
  .)3(لغة اسم فاعل من تابع مبعىن وافق )بعةاملتا-التابع(املتابع * 

هو احلديث الذي شارك راويه راوي احلديث الفرد لفظا ومعـىن  : )4(واصطالحا
  .أو معىن فقط مع احتاد الصحايب

  :)5(وينقسم إىل قسمني
  .وهي أن حتصل املشاركة للراوي من أول اإلسناد: متابعة تامة -أ

                                      
  392والقاموس ص 595/ 1الصحاح للجوهري  )1(
  .141: وتيسري مصطلح احلديث ص 1/242وتدريب الراوي  1/228فتح املغيث للسخاوي  )2(
  635والقاموس ص  2/923الصحاح للجوهري  )3(
  .1/228فتح املغيث للسخاوي  )4(
  .110: التقييد واإليضاح ص )5(
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  .ة للراوي يف أثناء السندوهي أن حتصل املشارك: متابعة قاصرة -ب
  :الشاهد* 

لغة اسم فاعل من الشهادة ومسي بذلك ألنه يشهد أن للحديث الفـرد أصـال،   
  .)1(وألنه يقويه كما يقوي الشاهد قول املدعي

هو احلديث الذي شارك راويه راوي احلديث الفرد لفظا ومعـىن  : )2(واصطالحا
  .أو معىن فقط مع عدم احتاد الصحايب

امة احملدثني املتقدمني ال يفرقون بني املتابع والشاهد ويطلقـون كـال   واعلم أن ع
  .)3(منهما على اآلخر

ما رواه الشافعي يف األم عن مالك عن عبد اهللا بن دينار عن ابن  )4(مثال ذلك
الشهر تسعة وعشرون فال تصوموا حىت تروا اهلالل «: قال rأن رسول اهللاt عمر

  .»يكم فأكملوا العدة ثالثنيوال تفطروا حىت تروه فإن غم عل
فمتابعته التامة ما رواه البخاري عن عبد اهللا بن مسلمة القعنيب عن مالك عن 

  .)5("فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني: "عبد اهللا بن دينار به وفيه
ومتابعته القاصرة ما رواه ابن خزمية من طريق عاصم بن حممد عن أبيـه حممـد   

  .)6( »فكملوا ثالثني«:  بن عمر بلفظبن زيد عن جده عبد اهللا
عن t وأما الشاهد فما رواه النسائي من طريق حممد بن حنني عن ابن عباس

  .)7( »فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني« :بلفظ rالنيب 
  .وهذا املثال ذكره ابن حجر يف شرح النخبة

                                      
  264والقاموس ص 421/ 1ي الصحاح للجوهر )1(
  .1/243وتدريب الراوي  1/228فتح املغيث للسخاوي  )2(
  .1/243وتدريب الراوي  1/228فتح املغيث للسخاوي  )3(
  .2002ط دار اآلثار سنة  24-23: نزهة النظر شرح خنبة الفكر ص )4(
  . )1080(ومسلم  )1907(البخاري  )5(
  .)1909(صحيح ابن خزمية  )6(
  .)2125(ي النسائ )7(
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  :)1(تعريفها

نقصـان واملقصـود بالثقـة العـدل الضـابط واملـراد       ضد ال:الزيادات مجع زيادة 
بزيادات الثقات ما نراه زائدا يف رواية بعض الثقات على رواية غريه حلديث معني 

  .غري منافية لرواية غريه
  :فيه أقوال كثرية أشهرها: )2(حكمها

  .عند كثري من احملدثني: ردها -أ
  .عند الفقهاء واألصوليني: قبوهلا -ب
: حبكم عام بل حيكم على كل حديث على حدة حبسب القرائن ال حيكم هلا -ج

  .)3(وهذا مذهب املتقدمني من احملدثني وحذاق املتأخرين
  :أنواعها

مثل ما روى مسلم من طريق علي بن مسهر عن األعمش عن أيب : يف املنت -أ
  .)4(يف حديث ولوغ الكلب »فلريقه«رزين وأيب صاحل عن أيب هريرة من زيادة لفظة 

  .يذكر سائر احلفاظ من أصحاب األعمش ومل
  .وإمنا تكون بوصل ما أرسله غريه أو رفع ما وقفه غريه: يف السند -ب

، فقد رواه يونس بن أيب إسحاق السبيعي )5( »ال نكاح إال بويل«: حديث: مثاله
وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع عن أيب إسـحاق السـبيعي موصـوال ورواه سـفيان     

  .)6(أيب إسحاق مرسالالثوري وشعبة عن 
                                      

  .2/16توضيح األفكار و 137تيسري املصطلح ص)1(
وتيسـري املصـطلح    238- 1/232وفتح املغيث للسـخاوي   244- 1/241والتدريب  114- 111: التقييد ص )2(

  .137: ص
  49ونزهة النظر ص  282انظر النكت البن حجر ص  )3(
  .110: وتيسري املصطلح ص 3/75فتح املغيث للسخاوي  )4(
 2/170واحلـاكم   )1243(وابـن حبـان    )1881(وابن ماجه  )1101(والترمذي  )2085(ود أبو دا )5(

  .وصححه ابن املديين والبخاري والترمذي واحلاكم
الزيادة من الثقة : "وروى عن البخاري أنه قال413والكفاية للخطيب ص  7/108البيهقي يف الكربى)6(

  اهـ ." ي أرساله فإن ذلك ال يضر احلديثمقبولة واسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثور
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املزيد اسم مفعول من الزيـادة ضـد النقصـان واملتصـل ضـد املنقطـع،       : )1(لغة

  .واألسانيد مجع إسناد وهو طريق املنت
  .زيادة راو يف أثناء سند ظاهره االتصال: )2(واصطالحا

  :حكمه* 
  :ترد هذه الزيادة يف اإلسناد بشرطني

  .يقع التصريح بالسماع يف موضع الزيادةأن  -أ
  .أن يكون من مل يزدها أرجح ممن زادها -ب

  .إال إذا وجدت قرينة إلثبات هذه الزيادة فتحمل على مساعه من شيخيه
والراجح أنه ال حيكم يف ذلك حبكم عام وإمنـا ينظـر يف القـرائن وهـو مـذهب      

  .)3(املتقدمني وكثري من املتأخرين ورجحه السخاوي
عن عبد الرمحن بـن   سفيانما روى ابن املبارك ثنا : مثاله: )4(ل ابن الصالحقا

: يقـول tمسعـت واثلـة   : قـال  أبا إدريـس مسعت : يزيد ثين بسر بن عبيد اهللا قال
ال جتلسـوا علـى القبـور وال    «: يقول rمسعت رسول اهللا: يقول tمسعت أبا مرثد

  .)5( »تصلوا إليها
  :فالزيادة هنا يف موضعني

وهي وهم ممن دون ابن املبارك ألن عددا مـن الثقـات رووه عنـه    : سفياناألول 
  .عن عبد الرمحن بن يزيد ومنهم من صرح فيه باإلخبار

أبو إدريس، والوهم فيه من ابن املبـارك ألن عـددا مـن الثقـات رووا     : والثاين
احلديث عن عبد الرمحن بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسـماع  

                                      
  259والقاموس ص 412/ 1الصحاح للجوهري  )1(
  72والرتهة ص  2/203تدريب الراوي   )2(
  .2/204وتدريب الراوي  3/76فتح املغيث للسخاوي  )3(
  .289: التقييد واإليضاح ص )4(
ــلم )5( ــو داود  )972(مس ــذي )3231(وأب ــاكم  )1050(والترم ــان وا )4974(واحل ــن حب  )2324(ب

  . 2/435والبيهقي
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وذكر لـه  . )1(من واثلة وحكم البخاري وغريه على ابن املبارك بالوهم يف ذلكبسر 
  .)2(السخاوي عدة أمثلة
  :أشهر مصنفاته

  .متييز املزيد يف متصل األسانيد للخطيب البغدادي -

 
اسم مفعول من التصحيف وهو اخلطأ يف القراءة ومنـه الصـحفي وهـو    : )3(لغة

  .حيفةمن خيطئ يف قراءة الص
  .)4(تغيري كلمة يف احلديث إىل غري ما رواها الثقات لفظا أو معىن: واصطالحا

  :ميكن تقسيمه بثالث اعتبارات هي: أقسامه
  :باعتبار موقعه إىل قسمني -أ

شعبة عـن العـوام بـن مـراجِم عـن أيب عثمـان       : مثاله: تصحيف اإلسناد -1
احلديث صحفه ابـن   » ...التؤدن احلقوق إىل أهله«: مرفوعا tالنهدي عن عثمان

  .)5(العوام بن مزاحم: معني فقال
احتجـر يف   rأن النيب  )t )6حديث زيد بن ثابت: مثاله: تصحيف املنت -2

  .)7("احتجم يف املسجد: "احلديث صحفه ابن هليعة فقال...." املسجد
  :باعتبار منشئه إىل قسمني -ب
رمضان وأتبعه سـتا   من صام«: مثاله حديث) وهو األكثر(تصحيف بصر  -1

                                        .)9( »شيئا من شوال«: صحفه أبو بكر الصويل فقال. احلديث )8( » ...من شوال
  .2/204تدريب الراوي  )1(
  .76-3/75فتح املغيث  )2(
  744والقاموس ص 2/1059الصحاح للجوهري  )3(
  .114: وتيسري املصطلح ص 3/64فتح املغيث  )4(
  282: التقييد واإليضاح ص )5(
  .)731(البخاري  )6(
  .283: التقييد ص )7(
  .)1164(مسلم  )8(
  .284: د صالتقيي )9(
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: مثاله حـديث عاصـم األحـول صـحفه بعضـهم فقـال      : تصحيف السمع -2
  . )1(واصل األحدب

ى عن  rأن النيب gومثل حديث مالك بن عرفطة عن عبد خري عن عائشة
خالـد بـن علقمـة بـدل مالـك بـن       : بة فقـال قال أمحد صحفه شع" الدباء واملزفت

  .عرفطة
  :باعتبار اللفظ أو املعىن إىل قسمني مها -ج
  .تصحيف اللفظ وهو األكثر كاألمثلة السابقة كلها -1
تصحيف املعىن مثاله قول أيب موسى العرتي حنن قوم لنا شرف حنـن عـرتة    -2

سـلم صـلى إىل   ، يريـد حـديث أنـه صـلى اهللا عليـه و     )r )2صلى إلينا رسول اهللا 
  .، وهي العصا أو احلربة كان جيعلها سترة له)3(عرتة

واملصحف هو احملرف عند عامة احملدثني إال احلافظ ابن حجر فقد فـرق بينـهما   
وهـذا ال  . )4(بأن املصحف ما كان املغري نقط احلروف واحملرف ما كان املغري شـكلها 

  .تؤيده لغة وال استقراء
  .فلكل جواد كبوة إن كان نادرا فال يضر: حكمه

وإن كان كثريا فهو قادح يف الراوي ألنه دليـل علـى عـدم ضـبطه وكثـرة ومهـه       
  .)5(وغلطه

وكثري من التصحيف املنقول عن األكابر اجللة هلم فيه أعذار : قال ابن الصالح
  .)6(مل ينقلها ناقلوه

  :مؤلفاته
 .التصحيف للدارقطين - 
 .إصالح خطأ احملدثني للخطايب - 
                                       .ثني أليب أمحد العسكريتصحيفات احملد - 

  .3/68وفتح املغيث  284: التقييد ص )1(
  .3/69وفتح املغيث  283: التقييد ص )2(
  .)503(ومسلم  )501(البخاري  )3(
  .2/165وتدريب الراوي  75نزهة النظر ص  )4(
  .65-3/64فتح املغيث  )5(
  .285: التقييد ص )6(
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  .)1(اسم مفعول من علَّق الشيء بالشيء إذا ناطه به: لغة

  .)2(ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوايل: واصطالحا
املعلق مردود ألنه فقد شرطا من شروط الصحة وهو االتصـال، وألننـا   : حكمه

  .فجنهل حال الراوي الساقط فهو من قسم الضعي
  :)3(معلقات البخاري هلا حكم خاص فهي نوعان

مثـل قولـه يف البـاب    : ما وصله يف موضع آخر من صحيحه وهو صحيح كله* 
وقال ابن عباس حدثين أبوسفيان يف حديث هرقل فقـال  :" األول من كتاب الصالة

". بالصـالة والصـدق والعفـاف     -يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم  –فقال يأمرنا 
  .)4(ل ذلك يف الوحي ويف غريهوصله قب

  :وأما ما مل يذكر يف موضع آخر فهو نوعان*
ما علق بصيغة اجلزم كقال وحكى وروى فهو صحيح إىل من أضيف إليـه ومنـه   

لـوال أن  «: rقـال  :t وقال أبـو هريـرة  : قال يف الصيام: مثاله: ما هو على شرطه
ث صحيح وصله مالك فهذا حدي »أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل وضوء

  . )5(والنسائي وأمحد
ائتوين عدل ثياب «: ألهل اليمن t قال معاذ: وقال طاووس: وقوله يف الزكاة

، فهو صحيح إىل طاووس لكنه )6( »مخيص أو لبيس يف الصدقة مكان الشعري والذرة
  .t مل يسمع من معاذ

احلسـن  ففيه الصحيح و: ما علقه بصيغة التمريض مثل روي وقيل وحكي -ب
                                      

  .819والقاموس ص 2/1159الصحاح للجوهري  )1(
  .69: وتيسري املصطلح ص 1/117وتدريب الراوي  32: يضاح صالتقييد واإل )2(
  .فما بعدها 1/66وفتح املغيث للسخاوي  37- 33: والتقييد ص 98- 88: النكت البن حجر ص )3(
  .وغري ذلك) 2804(و) 2681(و) 51(و) 7(البخاري )4(
 .80واملوطأ ص  )140(وابن خزمية  2/198و النسائي يف الكربى  2/460أمحد  )5(
  .باب العرض يف الزكاة)33(: البخاري كتاب الزكاة  )6(
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والضعيف ضعفا يسريا، والغالب أنه كله صحيح إال ما ذكر على سبيل التعليل أو 
  .)1(ما صرح بضعفه قاله ابن حجر

ويـذكر عـن عبـد اهللا بـن     : مثال التعليق املمرض الصـحيح قولـه يف الصـالة   
املؤمنني يف صالة الصبح حىت جاء ذكر موسى وهارون  rقرأ النيب : قالt السائب

  .)2(وصله مسلم. م، أو ذكر عيسى عليه السالم فأخذته سعلة فركععليهما السال
قضـى   rويذكر أن الـنيب  : "ومثال التعليق املمرض الضعيف قوله يف الوصايا

وغريه من طريق أيب إسحاق السبيعي عن  )3(بالدين قبل الوصية، فقد رواه الترمذي
  .على القول بهاحلارث األعور وهو متروك عن علي، وقد حكى الترمذي اإلمجاع 

ال يتطوع اإلمام يف مكانـه ومل  t ويذكر عن أيب هريرة: "وقوله يف الصالة
من طريق ليث بن أيب سليم عن احلجـاج بـن    )4(يعين حديث أيب داود. يصح

عبيد عن إبراهيم بن إمساعيل عن أيب هريرة وليـث ضـعيف وشـيخه وشـيخ     
  .)5(شيخه جمهوالن

 
اجلهالة مصدر جهل ضد علـم واجلهالـة بـالراوي تعـين عـدم       )6(لغة: تعريفها

اهول عند : "وقال اخلطيب. عدم معرفة عني الراوي أو حاله: )7(معرفته، واصطالحا
  "أصحاب احلديث هو من مل يشتهر بطلب العلم يف نفسه وال عرفه العلماء به

  :)8(أسباا
                                      

  .88: النكت البن حجر ص )1(
  .)163/455(صحيح مسلم  )2(
  .)2094(الترمذي  )3(
  .)1006(أبو داود   )4(
  .97: النكت البن حجر ص )5(
   882والقاموس ص 2/1250الصحاح للجوهري  )6(
  2/175توضيح األفكار 88الكفاية للخطيب ص   )7(
  78نزهة النظر ص  )8(
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  .كثرة نعوت الراوي -أ
  .قلة روايته -ب
  .دم التصريح بامسهع -ج
  :أنواع اجلهالة -
وهو من ذكر امسه ولكن مل يرو عنـه غـري واحـد ومل يوثقـه     : )1(جمهول العني -أ

  .أحد، وترتفع جهالة العني بأن يروي عنه اثنان مشهوران
عمري بن إسحاق القرشي أبو حممد موىل بين هاشـم مل يـرو   : مثال جمهول العني

داد الطائي مل يرو عنه سوى أيب إسـحاق السـبيعي   عنه إال عبد اهللا بن عون ومثل ش
  .)2(ومثل حري بن كليب البصري مل يرو عنه سوى قتادة

ورواية جمهول العني مردودة عند اجلماهري حىت حكى اإلمجاع على ذلك ابن كثري 
  .)3(وابن السبكي وابن املواق وغريهم

  :جمهول احلال  -ب
يوثق، وروايته مـردودة عنـد اجلمهـور جلهالـة      وهو من روى عنه اثنان فأكثر ومل

عدالته وعزاه ابن املواق للمحققني، وبعضهم حيسـن حديثـه إذا روى عنـه مجـع ومل     
  .)4(خيالف

 
  :)5(شروط قبول الراوي امع عليها اثنان مها

يـدا عـن   العدالة وهي أن يكون مسلما عاقال سليما من أسباب الفسـق بع  -أ
  .خوارم املروءة

  :)6(مب تثبت؟ تثبت بأحد أمرين -
                                      

   2/185توضيح األفكار )1(
  .348-1/346فتح املغيث للسخاوي  )2(
  .1/316والتدريب  144: والتقييد ص 1/350فتح املغيث للسخاوي  )3(
  .317-1/316والتدريب  145: والتقييد ص 1/351فتح املغيث للسخاوي  )4(
  .144: وتيسري املصطلح ص 1/300ب والتدري 1/307وفتح املغيث  136: التقييد واإليضاح ص )5(
  .1/308والتدريب  137: التقييد واإليضاح ص )6(
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تعديل اثنني من علماء اجلرح والتعديل، واألصـح أنـه يكفـي الواحـد يف      -1
  .)1(الرواية خبالف الشهادة ورجحه اخلطيب البغدادي والنووي والعراقي وغريهم

  .الشهرة واالستفاضة -2
كل حامل علم عدل حىت يثبت : وعند ابن حبان وابن عبد الرب خالفا للجمهور

  .خالف ذلك
  .وهو حفظ الراوي ملا يروي يف صدره أو كتابه حىت يؤديه: الضبط -ب

ويعرف ضبط الراوي مبوافقته الثقات املتقنني يف الرواية، فإن وافقهم غالبا فهو 
ضابط، وإن كثرت خمالفته هلم فليس بضابط بل هو كثري الوهم والغلط والنسيان أو 

  .)2(أو خمتلطسيئ احلفظ 
  :التعديل والتجريح امل* 

  :ال شك يف قبول اجلرح والتعديل املبني واختلفوا يف امل
أما التعديل امل فمقبول عند عامة أهـل العلـم ألنـه يتعـذر حصـر أسـبابه       

  .وصححه ابن الصالح والنووي )3(كلها
ونقـاده  وأما اجلرح فال يقبـل عنـد اجلمهـور، وعـزاه اخلطيـب حلفـاظ احلـديث        

كالبخاري ومسلم، إال مفسرا ألنه قد جيرحه مما ليس قادحا، وقد جيرحه ملا يقع بـني  
  .)4(األقران من تنافس

واألصح أن اجلرح والتعديل يثبت بواحـد ورجحـه اخلطيـب وابـن الصـالح      *
  .)5(ال بد من اثنني: وقيل
  :تعارض اجلرح والتعديل*

اجلمهور قاله اخلطيـب وصـححه   املعتمد أنه يقدم اجلرح مطلقا وهذا مذهب  -
  .)6(ابن الصالح

                                      
  309-1/308والتدريب  142: التقييد واإليضاح ص )1(
  .1/304والتدريب  138: التقييد واإليضاح ص )2(
  .1/305والتدريب  138: التقييد واإليضاح ص )3(
  140: التقييد واإليضاح ص )4(
  .1/308والتدريب  142: اح صالتقييد واإليض )5(
  .1/309والتدريب  142: التقييد واإليضاح ص )6(
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  :مراتب اجلرح والتعديل*
  :)1(مراتب التعديل وألفاظها -أ

  .كأثبت الناس، وإليه املنتهى: ما دل على املبالغة يف التوثيق -1
  .ثقة ثبت، ثقة ثقة: ما أكد بأكثر من صفة من صفات التوثيق مثل -2
  .ة، وهذه املراتب الثالث حيتج اثقة، أو حج: الوصف الدال على التوثيق -3
ما دل على التعديل من دون إشعار بضبط حنو صدوق وحملـه الصـدق وال    -4

  .بأس به، عند غري ابن معني فإن معناها عنده أنه ثقة
شيخ، روى عنه الناس، فهاتـان  : ما ليس فيه داللة على توثيق أو جتريح حنو -5

  .هم لالختبار واالعتباراملرتبتان ال حيتج ما، ولكن يكتب حديث
ما أشعر بالقرب من التجريح مثل صاحل احلديث، يكتب حديثه، وهـذه ال   -6

  .ختترب وإمنا يكتب حديثهم لالعتبار فقط
  :)2(مراتب اجلرح وألفاظها -ب
  .مثل لني احلديث أو فيه مقال -وهو أسهلها-ما دل على التليني  -1
  .ال حيتج به ضعيف أو: ما صرح بعدم االحتجاج به مثل -2

  .فهاتان املرتبتان يكتب حديثهما لالعتبار فقط
ال حتل الرواية عنه، ال يكتب حديثـه، واه،  : ما صرح بعدم كتابة حديثه مثل -3

  .ضعيف جدا
  .متهم، ساقط، متروك، ليس بثقة، يسرق احلديث: االام بالكذب -4
  .كذاب، دجال، يضع احلديث: الوصف بالوضع -5
  .ركن من أركان الكذب، أكذب الناس: بالغة يف الكذبما دل على امل -6

  .فهذه املراتب األربعة ال جيوز االعتبار حبديثها أصال

                                      
  .345-1/342والتدريب  159-157: التقييد واإليضاح ص )1(
  .350-1/345والتدريب  161-159: التقييد واإليضاح ص )2(
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  :يعين ما ينبغي وما يشرط يف مساع احلديث رواية وحتمال وفيه مسائل

يشـترط يف  ، وإمنـا  )1(ال يشترط يف التحمل اإلسالم وال البلوغ على األصح -1
األداء ألن املسلمني قبلوا رواية صغار الصحابة كاحلسن واحلسني وابن الزبري وابن 

أنه t عباس والنعمان بن بشري ورواية من مسع يف الكفر كحديث جبري بن مطعم
  . )2(يقرأ يف املغرب بالطور rمسع النيب 

  .)3(يف قصته مع هرقل t وكذلك حديث أيب سفيان
نة لسماع احلديث بل مـىت تأهـل لـذلك فليبـدأ وال     ليست هناك سن معي -2

يسوف، وعند أهل الشام ثالثني وعند أهـل الكوفـة عشـرين وعنـد أهـل البصـرة       
  .)4(عشر

ليس لصحة مساع الصغري سن معينة بل املعترب التمييز وغالبا حيصل عنـد   -3
  .)5(مخس سنني وعليه استقر عمل أهل احلديث

  .ألحكام العينية قبل السماعينبغي أن يتعلم من الكتاب وا -4

)6( 
  :طرق التحمل مثانية هي

وهو أن يقرأ الشيخ من حفظه أو كتابه ويسـتمع الطالـب وهـي    : السماع -1
  .)7(أفضل أقسام التحمل عند اجلمهور ورجحه ابن الصالح والعراقي والسيوطي

                                      
  .157-156: التيسري ص 10-2/6وفتح املغيث  2/4والتدريب  163: التقييد واإليضاح ص )1(
  ).3059(و )4854(البخاري  )2(
  .)07(البخاري  )3(
  .2/11وفتح املغيث  164: التقييد واإليضاح ص )4(
  .2/13وفتح املغيث  2/5والتدريب  164: التقييد ص )5(
-2/8فما بعدها والتـدريب   166: التقييد واإليضاح ص 164-158: تيسري مصطلح احلديث ص )6(

  .2/20وفتح املغيث  64
  .21-2/20وفتح املغيث  2/8التدريب  )7(
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والـذي صـار عليـه    ... أينوميكن أن يؤديها بسمعت أو حدثين أو أخربين أو أنبـ 
  .العمل مسعت أو حدثين

أن يقرأ الطالب أو يسمع قراءة غـريه علـى    )العرض(القراءة على الشيخ  -2
  .الشيخ والشيخ يتابعه حبفظه أو يف كتابه أو يعطي الكتاب لثقة آخر

: وتؤدي بعبارات قرأت على الشيخ أو قرئ عليه وأنا أمسع واملشـهور أن يقـول  
  .أخربنا

الرواية ا إمجاعا وهي تلـي السـماع عنـد اجلمهـور وصـححه النـووي       وجتوز 
والعراقي وعن مالك والبخاري تساويه وعن أيب حنيفة وابن أيب ذئب ورواية عـن  

  .)1(مالك أا أعلى منه
  :وهي اإلذن بالرواية لفظا أو كتابة وأنواعها كثرية أمهها: اإلجازة -3
بخـاري، وهـذه صـحيحة عنـد     إجازة معـني يف معـني كأجزتـك صـحيح ال     -أ

  .)2(اجلماهري بل نقلوا االتفاق عليها
إجــازة معــني بغــري معــني كأجزتــك روايــة مســموعايت فــاجلمهور علــى  -ب
  .)3(جتويزها
  .إجازة غري معني بغري معني كأجزت أهل زماين رواية مسموعايت -ج
  .أن جييز هول أو مبجهول كأجزتك كتاب السنن أو أجزت كتاب البخاري -د

اإلجازة للمعدوم بالتبع كأجزت فالنا ومن يولد له أو استقالال كـأجزت   -هـ
  .من سيولد له

  .وهذه الثالثة األخرية فيها خالف وأبطلها أكثر العلماء
  .)4(أجاز يل، وإن روى بعبارات السماع قيده باإلجازة: ويف األداء يقول

                                      
  .31-2/30وفتح املغيث  15-2/12والتدريب  168: التقييد ص )1(
  .65-2/63وفتح املغيث  2/29والتدريب  311: 2والكفاية  180: التقييد ص )2(
  .2/71وفتح املغيث  2/32والتدريب  181: التقييد ص )3(
  .98-2/72وفتح املغيث  190-180: التقييد ص )4(
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  :وهي نوعان: املناولة -4
طالب الكتاب وجييزه فيه فهي أعلى من اإلجازة مع اإلجازة بأن يدفع إىل ال -أ

وجتوز الرواية ا وهي دون السماع عند اجلمهور وقيل مثله عنـد ربيعـة والزهـري    
  .)1(ومالك وابن وهب وابن القاسم

مثل هذا مساعي ويدفعه له، وهذه ال جتـوز الروايـة ـا    : جمردة عن اإلجازة -ب
  .)2(ة أهل احلديثعلى الصحيح عند الفقهاء واألصوليني وعام

  .)3(ومل نر من فعلها لعدم التصريح باإلذن فال جتوز الرواية ا: قال اخلطيب
  .ناولين وأجازين وإن ذكر عبارات السماع قيدها باملناولة: وألفاظها

  :أن يكتب مسموعاته آلخر وهي نوعان: الكتابة -5
: ال ابن النفـيس مقرونة باإلجازة فتجوز الرواية ا عند عامة أهل العلم ق -أ

  .)4(بال خالف
غري مقرونة ا ففيها خالف وأجاز الرواية ا كثري من أهـل العلـم قـال     -ب

. )5(وهو الصحيح املشهور بني أهل احلديث وكـذا عيـاض والعراقـي   : ابن الصالح
خالفا ملن منعها كالشافعي واملاوردي واآلمدي وابن القطان وصححه النووي ونسبه 

  .للجمهور
  . كتب إيل أو لفظ السماع والقراءة مقيد بالكتابةوصيغها 

وهو أن خيربه أنـه مسـع هـذا الكتـاب أو احلـديث، وفيـه اخلـالف        : اإلعالم -6
يروى بـه  : واألرجح عدم جواز الرواية به عند أهل احلديث قاله ابن الصالح، وقيل

  .)6(ورجحه عياض وابن كثري وابن الصباغ وابن جريج وغريهم

                                      
  .2/103وفتح املغيث  2/46لراوي تدريب ا )1(
  .2/109وفتح املغيث  2/50تدريب الراوي  )2(
  .2/114فتح املغيث  )3(
  .2/120فتح املغيث  )4(
  .2/122وفتح املغيث  2/55والتدريب  197: التقييد ص )5(
  .130-2/129وفتح املغيث  198: التقييد ص )6(



 

 

92 

والصحيح ما قاله غـري واحـد مـن احملـدثني     : "قال النووي. كذاولفظه أعلمين ب
  .)1("وغريهم وأنه ال جتوز الرواية به لكن جيب العمل به إن صح سنده

وهي أن يوصي الشـيخ عنـد موتـه أو سـفره مبروياتـه أو بعضـها       : الوصية -7
إمـا زلـة عـامل أو    "لشخص آخر وال جتوز الرواية ا عند اجلمهور ومن أجاز ذلـك  

  .)2(قاله ابن الصالح، وقال النووي هو غلط والصواب أنه ال جيوز" تأولم
  .ولفظها أوصى يل فالن بكذا أو حدثين وصية

بكسر الواو مصدر وجد وهو مولد غري مسموع، وهـي أن يعـرف   : الوجادة -8
  .بعض مرويات شيخ خبطه وليس له مساع فيها وال إجازة

  .)3(ع ورجحه ابن الصالح العراقيوال يروى ا على الصحيح ألا كاملنقط
  .وجوز بعض الشافعية العمل ا عند حصول الثقة وصححه النووي

 
  :)4(وفيها مسائل هي

  .اختلف يف كتابة احلديث يف الصدر األول مث انعقد اإلمجاع عليها -1
يكـون   على كاتب احلديث االعتناء بضبط احلديث واالعتنـاء بشـكله، وأن   -2

والترضي على الصـحابة   rخطه واضحا وأن حيافظ على كتابة الصالة على النيب 
  .وال خيتصر شيئا من ذلك، وجيعل دارة عند بداية كل حديث

  .عليه أن يقابل ما كتب بأصل شيخه -3
" ح"و" أرنـا "و" أنـا "وألخربنـا  " نـا "ثنـا و : "من رموز أهل احلديث حلـدثنا  -4

  .، وحتذف قال يف اخلط بني رجال السندلتحويل اإلسناد وينطق ا
                                      

  .2/59التدريب  )1(
  .2/132وفتح املغيث  2/60والتدريب  199: التقييد ص )2(
  .2/136وفتح املغيث  2/63والتدريب  200: التقييد ص )3(
-2/141وفتح املغيـث للسـخاوي    92-2/64وتدريب الراوي  221-203: التقييد واإليضاح ص )4(

  .165: وتيسري مصطلح احلديث ص 195
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إذا انتهى من الكتابة والسماع من أهل بلده فلريحل إىل غريه ممن : الرحلة -5
  .اشتهر ذا الفن

  :فإن تأهلت فابدأ بالتصنيف يف احلديث وهو أنواع -6
وهو الذي جيمع مجيـع األبـواب مـن العقائـد والفقـه والسـري إخل       : اجلوامع -أ

  .كصحيح البخاري
  .وهي اليت جتمع مرويات كل صحايب على حدة كمسند أمحد: املسانيد -ب
  .وهي اليت ختتص باألبواب الفقهية وكيفية مجعها كأيب داود: السنن -ج
  .وهي املرتبة بأمساء شيوخ املؤلف على ترتيب حروف اهلجاء غالبا: املعاجم -د

  .وهي اليت تذكر علل األحاديث كالعلل للدراقطين: العلل -هـ
وهو الكتاب الصغري اخلاص براو معني أو مبوضـوع معـني كجـزء    : األجزاء -و

  .القراءة للبخاري
. هو الذي يذكر فيه طرف احلـديث أي بدايتـه مث يـبني أسـانيده    : األطراف -ز

  .كأطراف املزي
  .كاإللتزامات للدراقطين واملستدرك للحاكم: املستدركات -ح
ؤلف أحاديث كتاب آخر كمسـتخرج  وهو الذي خيرج فيه امل: املستخرجات -ط

  . أيب نعيم من غري طريقه ملتقيا معه يف شيخه أو أقرب شيخ

 
  :)1(آداب احملدث: أوال

  .تصحيح النية واإلخالص هللا تعاىل وتطهري قلبه من الدنيا -1
  .أن يكون أكرب مهه نشر العلم ابتغاء مرضاة اهللا -2
  .من هو أوىل منه وأن يرشد إىل من هو أعلم منه أن ال حيدث حبضرة -3
  .أن يعقد جملسا للحديث -4

                                      
 314-2/273وفـتح املغيـث    139-2/125وتـدريب الـراوي    249-243: التقييد واإليضـاح ص  )1(

  .176: وتيسري املصطلح ص
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  :ما يستحب له يف الس* 
  .التطهر والتطيب -1
  .اجللوس بوقار وسكينة وال يقوم ألحد -2
  .rأن يفتتح وخيتم باحلمد والصالة على النيب  -3
  .خيتم الس باإلنشاد والنوادر -4
  .زهد ومكارم األخالق وصحة احلديث وقصرهيركز يف الس على ال -5

  .سنة 40سنة وقيل  50وال حد لسن التحديث بل مىت تأهل واحتيج له حدث، وقيل * 
  :)1(آداب الطالب: ثانيا

  .تصحيح النية واإلخالص والتوكل على اهللا تعاىل وسؤاله اإلعانة -1
  .أن ال تكون غايته الدنيا -2
  .العمل مبا يسمع من األحاديث -3

  :فهذه مشتركة وينفرد عن شيخه مبا يلي
  .التفرغ لطلب العلم -1
  .أن يبدأ بأعلم شيوخه وأفضلهم -2
  .أن يعظم الشيخ ويوقره -3
  .أن يعلم زمالءه ومن دونه -4
  .أن ال مينعه احلياء أو الكرب من السؤال والتعلم -5
  .تعلم لغة احلديث وفقهه ومصطلحه -6
  .ل من املعلولضبط األحاديث ومتييز املقبو -7
  .يقدم الصحيحني على غريمها من كتب احلديث -8

                                      
. 350-2/315وفــتح املغيــث  158-2/140وتــدريب الـراوي   256-250: 2التقييـد واإليضــاح   )1(

  .178: وتيسري املصطلح ص
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)1( 
  :وتشتمل على عدة مسائل

  :)2(معرفة الصحابة -1
  .مسلما ومات على اإلسالم rوالصحايب هو من لقي النيب 

وتعرف الصحبة بالتواتر أو الشهرة أو إخبار صحايب أو تابعي ثقة وهم كلـهم  
  اعا قاله النووي وابن الصالح وابن عبد الرب، عدول إمج

  :وأكثرهم رواية
 ).5374(أبو هريرة ومسنده  •
 ).2630(ابن عمر ومسنده  •
 ).2286(أنس روى  •
 ).2210(عائشة روت  •
 ).1660(ابن عباس ومسنده  •
 ).1540(جابر روى  •

وأكثرهم فتوى ابن عباس وعمر وابن عمر وعلي وزيد وعائشة وأبو موسـى  
  .نهمرضي اهللا ع

وأفضلهم أبو بكر مث عمر إمجاعا مث عثمان مث علي على قول اجلمهور مث بقية 
  .العشرة مث أهل بدر مث أحد مث بيعة الرضوان

هـ مبكة وقيل غري 100أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي سنة : وآخرهم موتا
  .ذلك

  : املصنفات
 .الصحابة للبخاري - 
 .أسد الغابة البن األثري - 

                                      
  .233-197: تيسري مصطلح احلديث ص )1(
  .213-2/206والتدريب  316-291: والتقييد ص 52-46: الكفاية ص )2(
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 .ن عبد الرباالستيعاب الب - 
 .اإلصابة البن حجر - 

لغة مجع تابعي أو تابع وهـو اسـم فاعـل مـن تبعـه إذا      : )1(معرفة التابعني -2
  .مشى خلفه واصطالحا من لقي صحابيا مسلما ومات على اإلسالم

  .معرفة املرسل من املتصل: وفائدته
اين ومل يلقه كأيب عمرو الشيب  rواملخضرم من أدرك اجلاهلية وأسلم زمن النيب

  .وأيب عثمان النهدي وأيب مسلم اخلوالين واألحنف بن قيس
سعيد بن املسيب والقاسم بن حممد وعروة بن الزبري وخارجة : الفقهاء السبعة

بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرمحن وعبيد اهللا بن عبد اهللا بـن عتبـة وسـليمان بـن     
  .يسار وقيل غري ذلك

لكوفـة أويـس، وبالبصـرة احلسـن     باملدينـة سـعيد بـن املسـيب، وبا    : وأفضلهم
حفصة بنـت سـريين وعمـرة بنـت عبـد الـرمحن وأم       : البصري، وأفضل التابعيات

  ).امسها هجيمة بنت حيي الوصابية(  )2(الدرداء الصغرى
معرفـة التـابعني أليب املطـرف بـن فطـيس      : ومن أشهر املصنفات يف التـابعني 

  .األندلسي
  :)3(معرفة املهمل -3

اإلمهال مبعىن الترك ألن الراوي ترك االسم بدون ما مييزه، وهو اسم مفعول من 
  .أن يروي عن شخصني متفقني يف االسم أو اسم األب ومل مييزا: واصطالحا

أن البخاري روى عن أمحد عن ابن وهـب فإمـا أن يكـون    : مثاله إن كانا ثقتني
  .أمحد بن صاحل أو أمحد بن عيسى

مان بن داود فإن كان اخلوالين فهـو ثقـة   سلي: ومثال ما إذا كان أحدمها غري ثقة
  . وإن كان اليمامي فهو ضعيف

  .املكمل يف بيان املهمل: وألف فيه اخلطيب
                                      

  .2/234تدريب وال 327-317: التقييد ص )1(
  .581-2/580انظر االستيعاب . أما الكربى فامسها خرية بنت أيب حدرد األسلمية وهي صحابية )2(
  .328-2/323والتدريب  414-410: التقييد ص )3(
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مجع واحد، واصطالحا مـن مل يـرو عنـه إال راو واحـد     : )1(معرفة الوحدان -4
مثاله يف الصحابة عروة بن مضرس مل يرو عنه غري الشعيب واملسيب بن حزن مل يرو 

  .ه سعيد وقد روى عنه حديث وفاة أيب طالب يف الصحيحنيعنه غري ابن
  .أبو العشراء مل يرو عنه غري محاد بن سلمة: ومثاله يف التابعني
  .املنفردات والوحدان: وألف فيه مسلم

  .)2(معرفة املفردات من األمساء والكىن واأللقاب -5
  .غريه واملعين به أن ينفرد الراوي باسم أو كنية أو لقب ال يشاركه فيه

كأمجد بن عجيان كسفيان أو عليان، وسندر بـوزن جعفـر كالمهـا    : األمساء-
  .صحايب

أبو احلمراء موىل رسول هللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وامسـه هـالل بـن       : الكىن-
  .احلارث
وامسه مهران، ومنـدل وامسـه عمـر بـن علـي       rكسفينة موىل النيب : األلقاب-
  .الكويف

  .األمساء املفردة: جييوألف فيه أمحد بن هارون الربد
  : )3(معرفة الكىن -6

  :وهي أنواع
  .كأيب بالل األشعري امسه وكنيته واحد: من امسه كنيته -1
  .من عرف بكنيته ومل يعرف له اسم كأيب أناس بن زنيم الصحايب -2
  .من لقب بكنية كأيب تراب هو علي بن ايب طالب -3
  لوليد وأيب خالدمن له أكثر من كنية كابن جريج يكىن بأيب ا -4

من اختلف يف كنيته كأسامة بن زيد قيل أبو حممـد وقيـل أبـو عبـد اهللا      -5
  .وقيل أبو خارجة

                                      
  .2/264والتدريب  357-351: التقييد واإليضاح ص )1(
  .2/271والتدريب  367-359: التقييد واإليضاح ص )2(
  .288-2/278والتدريب  377-368: التقييد ص )3(
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من عرفت كنيته واختلف يف امسه كأيب هريرة واألشهر يف امسه عبد الرمحن  -6
  .)1(بن صخر، وروى ابن خزمية عنه كان امسي عبد مشس

ه مهران وقيل عمري وقيل صـاحل  من اختلف يف امسه وكنيته كسفينة قيل امس -7
  .وكنيته أبو عبد الرمحن وقيل أبو البحتري

  .الثوري ومالك والشافعي وأمحد: من عرف بامسه وكنيته كآباء عبد اهللا -8
  .إخل... من اشتهر بكنيته مع معرفة امسه كأيب إدريس عائذ اهللا بن عبد اهللا -9

  .صنف فيه علي بن املديين ومسلم والنسائي
مجع لقب وهو كل وصف أشعر برفعة أو ضعة أو ما دل : )2(فة األلقابمعر -7

  :على مدح أو ذم ومن أمثلته
 .معاوية بن عبد الكرمي ألنه ضل طريق مكة وهو ثقة: الضال - 
 .عبد اهللا بن حممد لضعف جسده وهو ثقة: الضعيف - 
حممد بن جعفر ألن ابن جريج قدم البصرة فحدث حبديث عن  )املشغب(غندر  - 

 .اسكت يا غندر: فأنكروا عليه وشغب حممد بن جعفر فقال لهاحلسن 
مطني أبو جعفر احلضرمي لقب به ألنـه كـان يلعـب مـع األطفـال يف املـاء        - - 

 .فيطينون ظهره فقال له أبو نعيم يا مطني مل مل حتضر جملس العلم
 .عيسى بن موسى التميمي لقب به حلمرة وجنتيه: غنجار - 
حلافظ روى له البخاري لقب به حلفظـه وشـدة   حممد بن عبد الرحيم ا: صاعقة - 

 .مذاكرته
 .نزهة األلباب: وألف فيه ابن حجر - 

لغة مجع تاريخ وهو مصدر أرخ، واصطالحا معرفة : )3(معرفة تواريخ الرواة -8
  .مواليد الرواة ووفيام

 هـ11ربيع األول سنة  12تويف صلى اهللا عليه وسلم ضحى االثنني  - 
                                      

  .4/603وصححه ابن حجر يف التهذيب  )1(
  .2/289والتدريب  381-378: التقييد ص )2(
  .2/349والتدريب  439-432: التقييد ص )3(
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 هـ13وىل سنة أبو بكر الصديق مجادى األ - 
 هـ23عمر بن اخلطاب ذي احلجة سنة  - 
 هـ35عثمان بن عفان ذي احلجة سنة  - 
 هـ40علي بن أيب طالب رمضان سنة  - 
  وفاته  مولده  :أصحاب املذاهب*

  هـ150  80  أبو حنيفة النعمان بن ثابت
  هـ179  93  مالك بن أنس األصبحي
  هـ204  150  حممد بن إدريس الشافعي

  هـ241  164  أمحد بن حممد بن حنبل
  أصحاب الكتب الستة* 

  هـ256  194  حممد بن إمساعيل البخاري
  هـ261  204  مسلم بن احلجاج القشريي

  هـ275  202  أبو داود السجستاين
  هـ279  209حوايل   أبو عيسى الترمذي

  هـ303  214  أمحد بن شعيب النسائي
  هـ275  207  ابن ماجه القزويين

الوفيـات البـن زبـر    : ين، وأشـهرها ألف فيه الذهيب والعراقي واألكفاين والكتا
  .حممد بن عبيد اهللا الربعي

  :)1(معرفة الثقات والضعفاء -9
  .الثقة املؤمتن والضعيف ضد القوي، ويكون حسيا ومعنويا: لغة

الثقة هو العدل الضابط، والضعيف اسم عام يشمل من فيه طعن : واصطالحا
  .يف ضبطه أو عدالته

ه مييز املقبول من املردود، واملصنفات فيه ثالثة وهو من أجل أنواع احلديث ألنه ب
  :أنواع

                                      
  .370-2/368والتدريب  441-440: التقييد ص )1(
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  .كالثقات البن حبان، والثقات للعجلي: خاصة بالثقات -أ
كالضعفاء للبخـاري والنسـائي والـدارقطين والعقيلـي     : خاصة بالضعفاء -ب

  .والكامل البن عدي وامليزان للذهيب واملغين له أيضا
تعديل البـن أيب حـامت، والكمـال يف    كتاريخ البخاري واجلرح وال: مشتركة -ج

  .أمساء الرجال لعبد الغين وذيباته للمزي والذهيب وابن حجر واخلزرجي
  :)1(معرفة من اختلط من الرواة -10

  .لغة له معان منها فساد العقل كما يف القاموس: االختالط
  .عدم انتظام األقوال لفساد عقل أو عمى أو غري ذلك: واصطالحا

  :أسبابه
 .كعطاء بن السائب الثقفي الكويف: فاخلر - 
 .كعبد الرزاق بن مهام الصنعاين: العمى - 
 .كعبد اهللا بن هليعة املصري: احتراق الكتب - 

تقبل رواية من أخذ عنه قبل االختالط وترد رواية من روى عنه بعد االخـتالط  
  .وصنف فيه العالئي واحلازمي وغريمها. أو من شك فيه هل هو بعده أم قبله

 هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني واحلمد
  وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

  
 

                                      
  .380-2/371والتدريب  466-442التقييد ص )1(
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 دار احلديث/ اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم األندلسي ط .1
 .ط دار الفكر: األذكار حملي الدين النووي  .2
 .اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلي .3
/ طارق بن عوض اهللا/ اإلرشادات يف تقوية األحاديث بالشواهد واملتابعات .4

 .1417مكتبة ابن تيمية ط األوىل 
 .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لأللباين املكتب اإلسالمي .5
 االستيعاب اليب عمر ابن عبد الرب .6
رح نظم الدرر حملمد بن الشيخ علي بن آدم اإلثيويب إسعاف ذوي الوطر بش .7

 .مكتبة ابن تيمية: 
 .دار الكتب العلمية/ االقتراح يف بيان االصطالح البن دقيق العيد  .8
 .ط دار التراث:اإلملاع للقاضي عياض  .9

ط دار : الباعث احلثيث ألمحد شاكر شرح اختصار علوم احلديث البن كثري .10
 .الفكر

 .مكتبة العلوم واحلكم/ املشرفة ألكرم ضياء العمري  حبوث يف تاريخ السنة .11
 دار الفلق حتقيق مسري الزهريي/بلوغ املرام البن حجر العسقالين ط .12
 .دار الفكر/البهجة يف شرح التحفة أليب احلسن التسويل  .13
 .دار الكتاب العريب/ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ط .14
 .مكتبة دار املنهاج/العراقي التبصرة والتذكرة يف علوم احلديث لزين الدين .15
عبد الكرمي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن . د/ حتقيق الرغبة يف توضيح النخبة .16

 .هـ1429مكتبة دار املنهاج الطبعة الثالثة / اخلضري
تدريب الراوي شرح تقريب النوواوي للحـافظ جـالل الـدين السـيوطي      .17

 .حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر الطبعة األوىل
 تذكرة احلفاظ  لشمس الدين الذهيب  .18
 .دار الكتب العلمية/ تصحيفات احملدثني للعسكري  .19
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للحـافظ ابـن حجـر    / تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس .20
 هـ1407العسقالين، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان الطبعة الثانية 

/ الدين العراقيللحافظ زين / التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح .21
 .1981حتقيق عبد الرمحن حممد عثمان ط دار الفكر 

 التمهيد أليب عمر ابن عبد الرب النمري .22
 دار الفكر/ ذيب األمساء واللغات للنووي ط .23
 .دار الرسالة/ ذيب التهذيب البن حجر ط .24
دار اآلثـار  / للسـخاوي / التوضيح األر لتذكرة ابن امللقـن يف علـم األثـر    .25

 .مع الرتعة 2002وىل الطبعة األ
: توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميـد   .26

 .ط دار الفكر
 .م1987حممود الطحان، مكتبة املعارف . تيسري مصلح احلديث د .27
 دار الكتب العلمية/ جامع بيان العلم وفضله أليب عمر ابن عبد الربالنمري  .28
  الرازي ط دار الفكراجلرح و التعديل البن أيب حامت .29
احلديث النبوي مصطلحاته وبالغته وكتبه، حممد الصباع، املكتب اإلسالمي  .30

 .م1981
 حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين .31
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